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ــه  ــد رحم ــر المجاه ــد عم ــا محم ــان )الم ــذا الزم ــارس ه ــل ف ترّج
هللا( عــن جــواده بعــد عمــر أفنــاه فــي جهــاد أعــداء هللا المعتديــن، 
وشــباب أبــاه فــي مقارعــة الشــيوعيين الملحديــن، وُملــك ضحــى 
ــبه وهللا  ــل الصــادق، نحس ــه بالعم ــٍم قرن ــبيل هللا، وعل ــي س ــه ف ب
حســيبه. رحــل –تقبلــه هللا- ثابــت المبــدأ، منتصــب القامــة، مرتفــع 
الهامــة، كشــجرة فارعــة الطــول، ضاربــة الجــذور فــي األرض، لــم 

ــن. ــر المجرمي ــم تقّوضهــا أعاصي ــاح الهوجــاء، ول تهّزهــا الري

قبــل ميــاد إمــارة أفغانســتان اإلســامية علــى يــد أميــر المؤمنيــن 
المشــارق  فــي  المســلمون  كان  تقبلــه هللا،  المــا محمــد عمــر 
ــى يعيشــون  ــا شــريعة هللا تعال ــأرض تحكمه ــارب يحلمــون ب والمغ
ــه،  ــي رعيت ــى هللا ف ــلم يخش ــم مس ــون بحاك ــا، ويحلم ــت ظاله تح
ويحلمــون بحكومــة إســامية تحمــي كيانهــم وتحفــظ حقوقهــم. كل 
ذلــك كان مجــرد أحــام يتيمــة لــم تجــد يوســفاً يؤولهــا إلــى حقيقــة 
واقعــة فــي دنيــا البشــر، حتــى شــاء هللا أن يكــون المــا محمــد عمــر 
رحمــه هللا يوســف تلــك األحــام، الــذي ملــك تأويلهــا ففّســرها واقعــاً 
مشــهوداً فــي حاضــر المســلمين، فــكان األميــر المســلم الحاكــم بأمــر 
هللا، وكانــت اإلمــارة اإلســامية القائمــة بشــريعة الرحمــن، وقــّرت 
أعيــن المســلمين بقطعــة مــن جنــة التاريــخ اإلســامي الحديــث 

ــّدت لخمــس ســنين ربيعيــة خِضــرة. امت

لقــد جعــل هللا -ســبحانه وتعالــى- أميــر المؤمنيــن المــا محمــد عمــر 
رحمــه هللا حّجــة بيّنــة ال مــراء فيهــا علــى األمــة اإلســامية، األمــة بــكل عناصرهــا ومكّوناتهــا:

- حجــة علــى العلمــاء الكســالى الســاكنين الذيــن لــم يــؤدوا زكاة علمهــم، ولــم يعملــوا بمــا علِمــوا، ولــم يقولــوا ولــو لمــرة فــي 
حياتهــم )ال( للظلمــة والطغــاة والجبابــرة المســتكبرين، فضــاً عــن أن يعلمــوا بمقتضاهــا!.

- حجــة علــى المســتضعفين الذيــن تثاقلــوا عــن القيــام بأعبــاء الحــق، وســئموا طــول الطريــق ووعورتهــا، فباتــوا يلتفتــون إلــى 
الــوراء وتتــردد أقدامهــم عــن متابعــة المســير.

- حجــة علــى المجاهديــن الذيــن يجمعهــم هــدف إعــاء كلمــة هللا ونصــرة المســلمين المظلوميــن وتفّرقهــم عصبياتهــم الحزبيــة 
ورؤاهــم االجتهاديــة البشــرية. 

- حجــة علــى القــادة والزعمــاء الذيــن انصهــروا فــي كيــان أعــداء األمــة فكانــوا ِســهاماً فــي كنانــة الكافريــن علــى جســد األمــة 
المثخــن الدامــي، بــدالً أن يكونــوا ســيوفاً مســلولة فــي كــف األمــة اإلســامية.

- حجــة علــى المســلم الهــازل الــذي يفنــي عمــره فــي طلــب الدنيــا وزخارفهــا، والــذي لــم يكلّــف نفســه بالعمــل لدينــه ونصرتــه 
ولــو بالبيــان علــى األقــل!

ارتقــى األميــر النبيــل -بعــد رحلــة كفــاح بطوليــة طويلــة- إلــى العالــم الخالــد، موّدعــاً حضيــض هــذه األرض، بمتاعبهــا وأتراحهــا 
ــات تجــري مــن تحتهــا  ــوا الصالحــات أن لهــم جن ــوا وعمل ــن آمن ــر الذي ــن: )وبّش ــاده المتقي ــال مــا وعــده هللا عب وأحزانهــا، لين
األنهــار كلمــا رزقــوا منهــا مــن ثمــرة رزقــاً قالــوا هــذا الــذي رزقنــا مــن قبــل وأتــوا بــه متشــابهاً ولهــم فيهــا أزواج مطهــرة وهــم 
فيهــا خالــدون(. وإنـّـا –إن شــاء هللا- سنشــهد لــه أمــام هللا تعالــى بأنــه قــد أدى األمانــة، وبــذل روحــه وُملكــه ثمنــاً لتكــون كلمــة هللا 

هــي العليــا وكلمــة الذيــن كفــروا الســفلى، وأنــه نصــر أمــة محمــد صلــى هللا عليــه وســلم بمــا فــي وســعه.

إن إمــارة أفغانســتان اإلســامية هــي األمانــة الكبــرى التــي أورثهــا أميــر المؤمنيــن رحمــه هللا تعالــى لــكل مســلم فــي أفغانســتان، 
وهــي القلعــة الحصينــة التــي حــرص علــى إحــكام بنائهــا وتســديد لَبِناتهــا، فــاهلل هللا أيهــا المســلمون بحفــظ األمانــة، قلعــة اإلســام 
ــوا وســعكم فــي إحكامهــا، عيشــوا لهــا أو فلتموتــوا دونهــا! وكونــوا كمــا كان  ــوا بناءهــا وابذل األخيــرة فــي هــذا الزمــان، أكمل

يوســف أحــام هــذه األمــة المــا محمــد عمــر المجاهــد رحمــه هللا.

ويأيهــا المســلمون فــي أفغانســتان، إن رحيــل المــا محمــد عمــر رحمــه هللا ليســت مصيبتكــم وحدكــم، بــل مصيبــة كل مســلم يحيــى 
علــى كوكــب هــذه األرض، فــا تهنــوا، وال تحزنــوا، وأنتــم األعلــون إن كنتــم مؤمنيــن، ســووا صفوفكــم، وال تختلفــوا فتختلــف 

قلوبكــم، تراصــوا، ســدوا الخلــل، وحــّي الجهــاد، حــّي علــى الكفــاح.
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بيــان حول إعــان وفاة ســماحة أمــر املؤمنني 
ــه اهلل – ــد – رحم ــر مجاه ــد عم ــا محم امل
مــن قبــل مجلــس الشــورى القيــادي بإمــارة 
ــه ــور ل ــرة املغف ــامية وأس ــتان اإلس أفغانس

بسم هللا الرحمن الرحيم
إن الحمــد هلل؛ نحمــده ونســتعينه ونســتغفره ونتــوب إليــه، ونعــوذ بــاهلل مــن شــرور أنفســنا ومــن ســيئات أعمالنــا، مــن يهــده هللا؛ 
فــا مضــل لــه، ومــن يضلــل؛ فــا هــادي لــه، ونشــهد أن ال إلــه إال هللا وحــده ال شــريك لــه، ونشــهد أن محمــداً عبــده ورســوله، 

صلــى هللا عليــه وعلــى آلــه وأصحابــه وســلم تســليماً كثيــراً. أمــا بعــد:
ْنيـَـا نُْؤتـِـِه ِمْنَهــا َوَمــن يـُـِرْد ثـَـَواَب  ــاً َوَمــن يـُـِرْد ثـَـَواَب الدُّ َؤجَّ فقــد قــال هللا عــز وجــل: )َوَمــا َكاَن لِنَْفــٍس أَْن تَُمــوَت إاِلَّ بـِـإِْذِن هللا ِكتَابـًـا مُّ
ــن نَّبـِـيٍّ قَاتـَـَل َمَعــهُ ِربِّيُّــوَن َكثِيــٌر فََمــا َوَهنـُـوْا لَِمــا أََصابَُهــْم فـِـي َســبِيِل هللّاِ َوَمــا  ــاِكِريَن* َوَكأَيِّــن مِّ اآلِخــَرِة نُْؤتـِـِه ِمْنَهــا َوَســنَْجِزي الشَّ
ــْت  ــا َوثَبِّ ــا َوإِْســَرافَنَا فِــي أَْمِرنَ ــا ُذنُوبَنَ ــْر لَنَ ــا اْغفِ ابِِريــَن* َوَمــا َكاَن قَْولَُهــْم إاِلَّ أَن قَالُــوْا ربَّنَ َضُعفُــوْا َوَمــا اْســتََكانُوْا َوهللّاُ يُِحــبُّ الصَّ

أَْقَداَمنـَـا وانُصْرنـَـا َعلـَـى اْلقـَـْوِم اْلَكافِِريــَن(  ]آل عمــران 147-145[.
المــوت حــق، وإننــا نؤمــن بــأن هللا وحــده هــو الحــي الــذي ال يمــوت، واإلنــس والجــن يموتــون، فهــا هــو ســيد ولــد آدم وأفضــل 

خلــق هللا محمــد بــن عبــد هللا صلــى هللا عليــه وســلم قــد وافتــه المنيــة وارتحــل مــن هــذه الدنيــا الفانيــة.
ونظــراً لهــذه الحقيقــة التــي ال مفــر منهــا، فــإن قيــادة إمــارة أفغانســتان اإلســامية، وأســرة المــا محمــد عمــر “مجاهــد” تعلــن: 
بــأن زعيــم اإلمــارة اإلســامية ومؤسســها المــا/ محمــد عمــر “مجاهــد” قــد وافتــه المنيــة وارتحــل إلــى مــواله، تــاركاً هــذه الدنيــا 

الفانيــة اثــر وعكــة صحيــة. إنــا هلل وإنــا إليــه راجعــون، رحمــه هللا رحمــة واســعة، وأســكنه فســيح جناتــه.
كان المــا محمــد عمــر “مجاهــد” – رحمــه هللا- قائــداً وزعيمــاً مخلصــاً لألمــة اإلســامية، فقــد رفــع رايــة اإلســام فــي أصعــب 
اللحظــات، وأســس وفــق أصــول وضوابــط السياســة الشــريعة نظامــاً إســامياً متكامــاً، وبــه لــم ينعــم هللا عــز وجــل نعمــة النظــام 
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اإلســامي علــى مؤمنــي أفغانســتان فحســب!  بــل قــدم – رحمــه هللا – أنموذجــاً واقعيــاً لتحكيــم شــرع هللا للعالــم أجمــع.
ــك، أن  ــب الموضــوع وذل ــى صل ــل إل ــك ننتق ــم، لذل ــد والزعي ــذا القائ ــب وبطــوالت ه ــواء مناق ــق احت ــذه األســطر ال تطي ــل ه لع
ــا فــي هــذه اللحظــات أن نحــذو حــذوه فــي رعايــة  ــا، وواجبن ســماحة أميــر المؤمنيــن – رحمــه هللا – قــد رحــل عــن هــذه الدني
أمانتــه )اإلمــارة اإلســامية( التــي خلفهــا لنــا، والتــزام الشــريعة اإلســامية، والتضحيــة، واإلخــاص هلل والتــوكل عليــه، والصبــر 
والثبــات علــى الحــق، والخــوف منــه عــز وجــل، كــي يوفقنــا هللا فــي رفــع هــذا العــبء الثقيــل وإيصالــه إلــى غايتــه ومنتهــاه، 

ويمتعنــا بالفــوز والفــاح فــي الدنيــا واآلخــرة.
ــة  ــري بأســره، وطيل ــم الكف ــات العال ــة وضغوط ــش، ومراقب ــم تفتي ــده رغ ــي بل ــش ف ــد” كان يعي ــر “مجاه ــد عم ــا محم إن الم
الســنوات األربــع عشــرة الماضيــة لــم يخــرج وال ليــوم واحــد مــن أفغانســتان، ال إلــى باكســتان وال إلــى غيرهــا مــن الــدول، وكان 
يقــود شــئون اإلمــارة اإلســامية مــن موطنــه، وتوجــد شــواهد وقرائــن تثبــت عــدم خروجــه مــن البلــد، وهــذا فــي حــد ذاتــه يبيــن 
شــجاعته واســتقامته، وقــد وافتــه منيتــه قبــل فتــرة اثــر المــرض الــذي أصابــه، والــذي اشــتد فــي األســبوعين األخيريــن قبيــل 

وفاتــه.
إن ســماحة أميــر المؤمنيــن – رحمــه هللا – وإن كان جســماً واحــداً لكنــه فــي الحقيقــة كان أمــة، وحركــة، وقضيــة، وحامــل أمنيــة 
مقدســة، ومــن أراد بــره وإثبــات وفائــه لــه، فليــف بأمانتــه )اإلمــارة اإلســامية( التــي خلفهــا، والواجــب علينــا نحــن المســلمون 
أفــراداً وجماعــات أن نبــذل كل جهودنــا فــي تقويــة، وتوحيــد، وتوســعة ونصــرة اإلمــارة اإلســامية، وأن نوطّــد مــن قــوام هــذه 

الــدار المشــتركة، ألن عــزة شــعبنا المســلم المجاهــد ونصــره مضمــون فــي رص هــذا الصــف وقوتــه.
إن ســماحة أميــر المؤمنيــن المــا محمــد عمــر “مجاهــد” – رحمــه هللا – قــد أســس اإلمــارة اإلســامية كحركــة عظيمــة، خلفهــا 
أصــول مبنيــة محكمــة، وعقــول مدبِــرة مخلصــة، وتشــكيات دقيقــة منظمــة، لذلــك فليطمئــن المجاهــدون وجميــع المســلمين، بــأن 
جميــع مســئولي اإلمــارة اإلســامية وأفرادهــا بفضــل هللا ونصــره ســيوصلون هــذا المشــروع إلــى غايتــه المنشــودة وفــق أمانــي 

ســماحة أميــر المؤمنيــن المــا محمــد عمــر “مجاهــد” رحمــه هللا. ومــا ذلــك علــى هللا بعزيــز.
ووفــق قــرار قيــادة اإلمــارة اإلســامية، ومجلــس الشــورى، وأســرة ســماحة أميــر المؤمنيــن رحمــه هللا، فبــدأ مــن اليــوم الموافــق 
لـــ 14 مــن شــهر شــوال لعــام 1436 وإلــى ثاثــة أيــام ســتكون مراســم العــزاء والدعــاء للمغفــور لــه – إن شــاء هللا – ســماحة 
أميــر المؤمنيــن المــا محمــد عمــر مجاهــد فــي جميــع المناطــق، وســيدعى لــه بالرحمــة والمغفــرة، ولتمكيــن اإلمــارة اإلســامية 

وقوتهــا.
وفــي النهايــة يجــدر بنــا أن نذكــر بــأن شــقيق ســماحة أميــر المؤمنيــن )المــا عبــد المنــان آخنــد( ونجلــه األكبــر )المولــوي محمــد 
يعقــوب( يطلبــان العفــو مــن جميــع مــن تلــف حقــه بــأي نــوع كان أيــام ســلطة اإلمــارة اإلســامية بقيــادة المــا محمــد عمــر مجاهــد 
رحمــه هللا، وترجــو منهــم الدعــاء الدائــم لــه بالرحمــة والمغفــرة، وإننــا نعتبــر جميــع األمــة اإلســامية وخاصــة شــعب أفغانســتان 

المجاهــد شــركاء لنــا فــي هــذه المصيبــة العظيمــة، ونســأل هللا لنــا ولهــم الصبــر والســلوان.
والسام عليكم ورحمة هللا وبركاته

مجلس الشورى القيادي باإلمارة اإلسامية، وأسرة الما محمد عمر مجاهد رحمه هللا

13 من شهر شوال عام 1436 هـ ق
8 من شهر أسد عام 1394 هـ ش
30 من شهر يوليو عام 2015 م
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ــورى  ــس الش ــان مجل بي
القيادي باإلمارة اإلســامية

حــول تعييــن األميــر الجديــد 
اإلســامية أفغانســتان  إلمــارة 

ــه   ــه وأصحاب ــی آل ــد و عل ــوله  محم ــی رس ــام عل ــاة والس ــن  والص ــدهلل رب العالمي الحم
ــد: ــن و بع أجمعي

أيها المسلمون!
كمــا تعلمــون فــإن مؤســس إمــارة أفغانســتان اإلســامية وزعيمهــا ســماحة أميــر المؤمنيــن المــا 

محمــد عمــر مجاهــد – رحمــه هللا – قــد وافتــه المنيــة قبــل فتــرة إثــر المــرض الــذي أصابــه.
وبعــد وفاتــه اجتمــع مجلــس الشــورى القيــادي مــع علمــاء البلــد األفاضــل والشــيوخ الكــرام لتعييــن أميــر، 

وهــؤالء يحظــون باالعتبــار الشــرعي ألهــل الحــل والعقــد، وعلــى إثــر اجتمــاع وبعــد مشــورات طويلــة عينــوا 
الرفيــق القريــب والصاحــب الوفــي للمــا محمــد عمــر مجاهــد، ونائبــه الســابق )المــا أختــر محمــد منصــور( 

أميــراً جديــدا إلمــارة أفغانســتان اإلســامية.

ــل ســماحة المــا محمــد عمــر  ــر أهــاً لحمــل المســؤوليات العظــام مــن قب ــر محمــد منصــور اعتب إن المــا أخت
ــة كان مســؤول الشــؤون اإلجرائيــة لإلمــارة اإلســامية، واعتبــره مجلــس الشــورى  مجاهــد، ولســنين طويل
ــراً  ــوه أمي ــارة أفغانســتان اإلســامية، وانتخب ــادة إم ــاء األفاضــل الشــخص المناســب لقي ــادي، والعلم القي

شــرعياً عليهــم.
ــن  ــَر المؤمني ــامية أمي ــارة اإلس ــؤولوا اإلم ــايخ، ومس ــاء، والمش ــع العلم ــاع باي ــة االجتم ــي نهاي وف
ــن أيضــا  ــر المؤمني ــد عاهــد أمي ــدوره فق ــى الســمع والطاعــة، وب ــر محمــد منصــور عل المــا/ أخت

ــزام بالشــريعة اإلســامية. ــى االلت عل
كمــا تــم تعييــن شــيخ الحديــث المولــوي )هيبــت هللا أخنــد زاده( الرئيــس العــام لمحاكــم اإلمــارة 
ــارة  ــروف لإلم ــادي المع ــد الجه ــي( القائ ــن حقان ــا )ســراج الدي اإلســامية الســابق، والم

ــي – ــن حقان ــال الدي ــوي ج ــهورة المول ــة المش ــخصية الجهادي ــل الش ــامية ونج اإلس
ــن لإلمــارة اإلســامية. حفظــه هللا-، نائبي

وإن مجلــس الشــورى القيــادي باإلمــارة اإلســامية يرجــو مــن هللا عــز وجــل للقيــادة 
الجديــدة االســتقامة، وأداء األمانــة، والثبــات علــى الشــريعة اإلســامية، ويدعــو 

الشــعب المســلم وخاصــة مجاهــدي اإلمــارة اإلســامية لطاعتــه أميــراً عليهــم.

مجلس الشورى القيادي إلمارة أفغانستان اإلسامية

14 من شهر شوال عام 1436 هـ ق
9 من شهر أسد عام 1394 هـ ش
31 من شهر يوليو عام 2015 م
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رســالة مــن الشــيخ الجليــل
ــال الدين حقاني( )المولوي ج
الشــخصية الجهاديــة العظيمــة بخصــوص
وفــاة أميــر المؤمنيــن وتعيين األميــر الجديد

الحمــد هلل القائــل )كل مــن علينــا فــان ويبقــى وجــه ربــك ذو الجــال واإلكــرام(، والصــاة والســام علــى ســيدنا إمــام 
المجاهديــن المنعــوت بشــرح الصــدر ورفــع الذكــر، الــذي حيــن ارتحــل قــام صاحبــه وقــال: “مــن كان يعبــد محمــداً 
ــه الذيــن هــم مفاتيــح الرحمــة،  فــإن محمــداً قــد مــات، ومــن كان يعبــد هللا فــإن هللا حــي ال يمــوت”، وعلــى أصحاب

ومصابيــح الغــرر، رضــي هللا عنهــم ورضــوا عنــه.
أما بعد:

ــتان  ــارة أفغانس ــى إم ــامية، إل ــركات اإلس ــى الح ــامية، إل ــدول اإلس ــى ال ــم، إل ــي العال ــن ف ــع المتعاطفي ــى جمي إل
اإلســامية، وإلــى أســرة ومحبــي أميــر المؤمنيــن المــا محمــد عمــر “مجاهــد” رحمــه هللا.

السام عليكم ورحمة هللا وبركاته
علــى أســاس عقيــدة صحيحــة وفكــر قويــم علــيَّ أن أقــول بــأن رحيــل أميــر المؤمنيــن  المــا محمــد عمــر أوجــد ثغــرة 
فــي العالــم اإلســامي، والحــركات اإلســامي الجهاديــة، وإمــارة أفغانســتان اإلســامية، وإن األمــة اإلســامية بأســرها 

ممنونــة لخدماتــه المخلصــة، نســأل هللا لــه الفــردوس األعلــى، وألســرته الصبــر الجميــل واألجــر الجزيــل.
وإننــا مطمئنــون بــأن المــا منصــور قــد ُعيِّــن بعــد تأمــل دقيــق وبالطريقــة الشــرعية، وإنــه لنعــم الخلــف لخيــر ســلف، 
وإننــا نوصــي جميــع مســؤولي اإلمــارة اإلســامية بمبايعتــه والســمع لــه والطاعــة، وأطمئــن ســماحتكم عــن نفســي 
وعــن المجاهديــن فــي جهتــي بأننــا كمــا أطعنــا أميــر المؤمنيــن فإنــا نلبــي لجميــع أحــكام ديننــا المبيــن تحــت إمرتكــم 

وقيادتكم.
وبمــا أن أعــداء اإلســام والمســلمين دائمــا قــد اســتغلوا مثــل هــذه الفــرص وأســاؤوا االســتفادة منهــا، لذلــك فــإن 
توصيتــي الخاصــة لجميــع أصحــاب ومحبــي اإلمــارة اإلســامية بــأن اعتصمــوا بحبــل هللا جميعــاً وال تفرقــوا، واحذروا 
أن تقعــوا فــي شــراك شــائعات العــدو! فتدفــن – ال ســمح هللا – جهــود وتضحيــات عشــرين ســنة تحــت التــراب، وليكــن 
فــي علمكــم بــأن االختــاف وشــق الصــف لــن يكــون لــه أثــر ســلبي علــى شــعب أفغانســتان المســتضعف فحســب، بــل 
ــم كلــه ضحيــة هــذا الخــاف، لذلــك حافظــوا علــى رص الصفــوف وتوحيــد الكلمــة،  يمكــن أن يصبــح مســلمي العال

ووجهــوا ســهامكم لدحــر العــدو وكســر شــوكته.
وفــي النهايــة أســأل هللا العظيــم أن يرزقكــم االتفــاق، والوحــدة، والمحبــة، والطاعــة والنصــر المبيــن، ودمتــم 

مســرورين منصوريــن.

والسام عليکم
الحاج مولوي جال الدين حقاني
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بسم هللا والحمد هلل والصاة والسام على رسول هللا وآله وصحبه ومن وااله..
إلــى أميــر المؤمنيــن/ المــا أختــر محمــد منصــور حفظــه هللا وأيــده بالحــق وأيــد الحــق بــه، ونصــر بــه دينــه وكتابــه وعبــاده 

ــه.. ــم ورحمــة هللا وبركات ــن، الســام عليك المؤمني
أرجــو ان تكونــوا وإخوانكــم وجنودكــم وأنصاركــم فــي خيــر حــال يحبــه هللا مــن عــز الدنيــا وفــوز اآلخــرة، وأن يســددكم هللا لمــا 

يحبــه ويرضــاه، ويدفــع عنكــم كل أذى وشــر فــي الدنيــا واآلخــرة. وبعــد..
بلغنــا بمزيــد مــن الحــزن واألســى فقدنــا وفقــد األمــة المســلمة والمجاهديــن والمهاجريــن والمرابطيــن ألميرنــا أميــر المؤمنيــن/ 
ــا وال  ــر خزاي ــه- غي ــه وفضل ــى -بنعمت ــردوس األعل ــي الف ــه ف ــا ب ــد عمــر مجاهــد رحمــه هللا رحمــة واســعة، وألحقن المــا محم
مبدليــن وال مغيريــن. وســّرى عنــا أنــه ثبــت علــى الحــق مجاهــدا ومرابطــا وقائــدا وأميــرا للمجاهديــن حتــى لقــي ربــه. ونشــهد لــه 
أنــه قــال فصــدق ووعــد فوفــى، ولــم يتراجــع عــن عقيدتــه ودينــه، وضــرب مثــا مــن نــور فــي تاريــخ اإلســام والمســلمين علــى 
الصــدق وحســن التــوكل علــى هللا والثقــة بمــا عنــده، وإيثــار اآلخــرة علــى الدنيــا وهللا حســيبه. فنعــم األميــر لنعــم اإلمــارة، فهــو 
البطــل الــذي لــم يرضــخ ولــم يســتكن ألمــم الكفــر العالميــة، وواجههــا بجنــوده األبــرار متــوكًا علــى هللا ســبحانه وتعالــى، فنصــره 
هللا ورفــع قــدره. ذلــك األميــر الــذي قــال: "إن مســألة أســامة لــم تعــد مســألة شــخص، ولكنهــا أصبحــت مســألة عــزة اإلســام". 
فوضــع هللا لــه المحبــة فــي قلــوب المهاجريــن والمســلمين. ذلــك األميــر الــذي تحــدى عبــدة األوثــان المشــركين، واقتــدى بالخليــل 
ــة  ــة، رحمــه هللا رحم ــكان رجــًا بأم ــة، ف ــه المني ــى وافت ــذا الحــق حت ــى ه ــت عل ــام. وثب ــه الســام- فحطــم األصن ــم -علي إبراهي
واســعة، وأســكنه الفــردوس األعلــى. وإننــا إذ نرضــى بقضــاء هللا ســبحانه، ونستســلم لقــدره جــل وعــا، لنســأله أن يثبتنــا علــى 

الحــق والســداد، وعلــى دينــه وســنة نبيــه صلــى هللا عليــه وســلم، وعلــى طريــق الجهــاد بتوفيــق منــه وفضــل.
فاســتمراراً علــى طريــق الجهــاد وســعيًا فــي جمــع كلمــة المجاهديــن، واقتــداًء بقادتنــا الشــهداء الصالحيــن رحمهــم هللا: أميرنــا 
ــث  ــي اللي ــد وأب ــي اليزي ــى أب ــي حمــزة المهاجــر ومصطف ــاوي وأب ــي مصعــب الزرق ــا أب ــن الدن وإخوانن أســد اإلســام أســامة ب
وعطيــة هللا وأبــي يحيــى الليبييــن وســائر مشــايخ الجهــاد الصادقيــن كمــا نحســبهم وال نزكيهــم علــى هللا، فإنــي -بوصفــي أميــًرا 
ــا لكــم، مجــددا نهــج الشــيخ أســامة وإخوانــه الشــهداء األبــرار فــي بيعتهــم ألميــر  لجماعــة قاعــدة الجهــاد- أتقــدم إليكــم ببيعتن
المؤمنيــن المــا محمــد عمــر مجاهــد رحمهــم هللا أجمعيــن. فنبايعكــم علــى كتــاب هللا وســنة رســوله صلــى هللا عليــه وســلم، وعلــى 
ــةً ال  ــاد المســلمين حاكم ــى تســود ب ــة الشــريعة حت ــى إقام ــم عل ــم. ونبايعك ــن رضــي هللا عنه ــاء الراشــدين المهديي ســنة الخلف
محكومــةً قائــدةً ال مقــودةً، ال تعلوهــا حاكميــة، وال تنازعهــا مرجعيــة. ونبايعكــم علــى البــراءة مــن كل حكــم أو نظــام أو وضــع 
أو عهــد أو اتفــاق أو ميثــاق يخالــف الشــريعة، ســواًء كان نظاًمــا داخــل بــاد المســلمين، أو خارجهــا مــن األنظمــة أو الهيئــات أو 
المنظمــات التــي تخالــف أنظمتهــا الشــريعة كهيئــة األمــم المتحــدة وغيرهــا. ونبايعكــم علــى الجهــاد لتحريــر كل شــبر مــن ديــار 
المســلمين المغتصبــة الســليبة مــن كاشــغر حتــى األندلــس، ومــن القوقــاز حتــى الصومــال ووســط إفريقيــا، ومــن كشــمير حتــى 
القــدس، ومــن الفلبيــن حتــى كابــل وبخــارى وســمرقند. ونبايعكــم علــى جهــاد الحــكام المبدليــن للشــرائع، الذيــن تســلطوا علــى 
ديــار المســلمين، فعطلــوا أحــكام الشــريعة، وفرضــوا علــى المســلمين أحــكام الكفــار، ونشــروا الفســاد واإلفســاد، وســلطوا علــى 
المســلمين أنظمــة الــردة والعمالــة، التــي تحتقــر الشــريعة، وتعلــي عقائــد الكفــار وفلســفاتهم، وتســلم بــاد المســلمين وثرواتهــم 
ألعدائهــم. ونبايعكــم علــى نصــرة المســتضعفين المؤمنيــن حيــث كانــوا. ونبايعكــم علــى األمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر مــا 
اســتطعنا. ونبايعكــم علــى الدفــاع عــن اإلمــارة اإلســامية مــا قادتنــا بكتــاب هللا وســنة رســوله صلــى هللا عليــه وســلم. ونبايعكــم 
علــى إقامــة الخافــة اإلســامية، التــي تقــوم علــى اختيــار المســلمين ورضاهــم، وتنشــر العــدل وتبســط الشــورى، وتحقــق األمــن 
وترفــع الظلــم وتعيــد الحقــوق، وترفــع رايــة الجهــاد. نبايعكــم علــى كل ذلــك، وعلــى الســمع والطاعــة فــي المعــروف فــي المنشــط 

والمكــره والعســر واليســر مــا اســتطعنا. فنســأل هللا أن يعيننــا علــى حســن الوفــاء، ويعينكــم علــى القيــام باألعبــاء.
موالنــا أميــر المؤمنيــن/ المــا أختــر محمــد منصــور حفظــه هللا ورعــاه، لقــد شــرفكم هللا -ســبحانه وتعالــى- وشــرف أميرنــا أميــر 
المؤمنيــن المــا محمــد عمــر -رحمــه هللا- واإلمــارة اإلســامية بإقامــة أول إمــارة شــرعية بعــد ســقوط الخافــة العثمانيــة، ولــم 
تكــن فــي الدينــا إمــارة شــرعية ســواها، فقامــت بالجهــاد لألمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر وإقامــة الشــريعة، ولمــس منهــا 
المجاهــدون والمهاجــرون الصــدق واإلخــاص، فبايعوهــا، وبايعهــا اإلمــام المجــدد أســامة بــن الدن رحمــه هللا، ودعــا المســلمين 
لبيعتهــا، وأعلــن أن بيعتــه لهــا هــي بيعــة عظمــى، ودخــل فــي هــذه البيعــة كل مــن بايــع أســامة بــن الدن -رحمــه هللا- وجماعــة 
قاعــدة الجهــاد. ثــم شــرفكم هللا ســبحانه بالوقــوف فــي وجــه الحملــة الصليبيــة، وشــرفكم بحفــظ إخوانكــم المهاجريــن والدفــاع 
عنهــم، والتضحيــة بالملــك والســلطان والنفــس والمــال مــن أجــل حفظهــم، فاســتمروا علــى ذلــك. وهللا يؤيدكــم وينصركــم، ونحــن 
جنودكــم وأنصاركــم وكتيبــة مــن كتائبكــم. وصــدق هللا العظيــم: )ومــن يتــق هللا يجعــل لــه مخرجــاً، ويرزقــه مــن حيــث ال يحتســب، 

ومــن يتــوكل علــى هللا فهــو حســبه(

أخوكم أيمن الظواهري أمير جماعة قاعدة الجهاد
السبت 16 شوال 1436

رسالة تعزية ومبايعة من أمير قاعدة الجهاد الشيخ د.أيمن الظواهري



7مجلة الصمود  |  العدد )113(  |  ذوالقعدة 1436هـ - سبتمبر 2015م

بيللان نعللي رحيل أمللر املؤمنني املللا حممد عمر
للشيخ حممد أبي عثمان الغيمراوي أمر إمارة القوقاز

أعــوذ بــاهلل مــن الشــيطان الرجيــم، بســم هللا الرحمــن الرحيــم، الحمــد هلل رب العالميــن والصــاة والســام علــى رســوله محمــد 
وعلــى آلــه وصحبــه أجمعيــن. أمــا بعــد: الســام عليكــم ورحمــة هللا وبركاتــه

لقد وصل إلينا خبر وفاة الشيخ المجاهد الما محمد عمر رحمه هللا تعالى وأسكنه فسيح جناته.
إِنَّ اْلَعْيــَن تَْدَمــُع ، َواْلقَْلــَب يَْحــَزُن ، َوالَ نَقـُـوُل إاِلَّ َمــا يَْرَضــى َربُّنـَـا ، َوإِنَّــا بِفَِراقـِـَك لََمْحُزونـُـوَن. قــال هللا تعالــى:﴿ُكلُّ َمــْن َعلَْيَهــا فـَـاٍن 

ْكــَراِم )27(﴾ ]الرحمــن/26، 27[ )26( َويَْبقـَـى َوْجــهُ َربِّــَك ُذو اْلَجــَاِل َواإْلِ
هللا أعلــم مــا نــزل بنــا مــن األلــم والحــزن ولكــن نستســلم لقــدر هللا وحكمتــه، وحســبنا أنــه مــات فــي ســبيل هللا قاتــا ألعــداء هللا 

لتكــون كلمــة هللا هــي العليــا.
فنتقــدم بالعــزاء ألمتنــا المســلمة، فــي وفــاة فــارس الجهــاد والدعــوة الشــيخ الداعيــة العالــم: المــا محمــد عمــر، تقبلــه هللا فــي 
الصالحيــن ورفــع درجتــه فــي المهدييــن. مــات الشــيخ العالــم المجاهــد المــا محمــد عمــر رحمــه هللا، وكان ال بــد أن يمــوت، فــُكلُّ 
نَْفــٍس َذائِقَــةُ اْلَمــْوِت، وكل بنــي البشــر ولــدوا للمــوت، وليــس المهــم متــى نمــوت، ولكــن المهــم؛ كيــف نمــوت. قــال هللا تعالــى ﴿

ْنيَــا  ُكلُّ نَْفــٍس َذائِقَــةُ اْلَمــْوِت َوإِنََّمــا تَُوفَّــْوَن أُُجوَرُكــْم يَــْوَم اْلقِيَاَمــِة فََمــْن ُزْحــِزَح َعــِن النَّــاِر َوأُْدِخــَل اْلَجنَّــةَ فَقَــْد فَــاَز َوَمــا اْلَحيَــاةُ الدُّ
إاِلَّ َمتـَـاُع اْلُغــُروِر﴾ )185( آل عمــران, وقــال تعالــى ﴿َوَمــا َجَعْلنـَـا لِبََشــٍر ِمــْن قَْبلـِـَك اْلُخْلــَد أَفـَـإِْن ِمــتَّ فَُهــُم اْلَخالـِـُدوَن )34( ُكلُّ نَْفــٍس 

ــرِّ َواْلَخْيــِر فِْتنَــةً َوإِلَْينَــا تُْرَجُعــوَن )35(﴾ األنبيــاء َذائِقَــةُ اْلَمــْوِت َونَْبلُوُكــْم بِالشَّ
ُســُل أَفـَـإِْن َمــاَت أَْو قُتـِـَل اْنقَلَْبتـُـْم َعلـَـى أَْعقَابُِكــْم َوَمــْن يَْنقَلـِـْب َعلـَـى َعقِبَْيــِه  ــٌد إاِل َرُســوٌل قـَـْد َخلـَـْت ِمــْن قَْبلـِـِه الرُّ وقــال تعالــى ﴿َوَمــا ُمَحمَّ
ْنيـَـا  ــا َوَمــْن يـُـِرْد ثـَـَواَب الدُّ ِ ِكتَابـًـا ُمَؤجَّ ــاِكِريَن )144( َوَمــا َكاَن لِنَْفــٍس أَْن تَُمــوَت إاِل بـِـإِْذِن هللاَّ ُ الشَّ َ َشــْيئًا َوَســيَْجِزي هللاَّ فَلـَـْن يَُضــرَّ هللاَّ
ــا  ــٌر فََم ــوَن َكثِي ــهُ ِربِّيُّ ــَل َمَع ــيٍّ قَاتَ ــْن نَبِ ــْن ِم ــاِكِريَن )145( َوَكأَيِّ ــنَْجِزي الشَّ ــا َوَس ــِه ِمْنَه ــَرِة نُْؤتِ ــَواَب اآلِخ ــِرْد ثَ ــْن يُ ــا َوَم ــِه ِمْنَه نُْؤتِ
ابِِريــَن )146( َوَمــا َكاَن قَْولَُهــْم إاِل أَْن قَالُــوا َربَّنَــا  ُ يُِحــبُّ الصَّ ِ َوَمــا َضُعفُــوا َوَمــا اْســتََكانُوا َوهللاَّ َوَهنُــوا لَِمــا أََصابَُهــْم فِــي َســبِيِل هللاَّ
ــا َوُحْســَن  ْنيَ ــَواَب الدُّ ُ ثَ ــُم هللاَّ ــْوِم اْلَكافِِريــَن )147( فَآتَاُه ــى اْلقَ ــا َعلَ ــا َواْنُصْرنَ ــْت أَْقَداَمنَ ــا َوثَبِّ ــي أَْمِرنَ ــَرافَنَا فِ ــا َوإِْس ــا ُذنُوبَنَ ــْر لَنَ اْغفِ
ــادى  ــل منهــم، ن ــل مــن قت ــد، وقُتِ ــوم أُُح ــنِيَن )148(﴾ لمــا انهــزم مــن انهــزم مــن المســلمين ي ــبُّ اْلُمْحِس ُ يُِح ــَرِة َوهللاَّ ــَواِب اآلِخ ثَ
الشــيطان: أال إن محمــًدا قــد قُتــل. ورجــع ابــن قَِميئـَـةَ إلــى المشــركين فقــال لهــم: قتلــُت محمــًدا. وإنمــا كان قــد ضــرب رســول هللا 
ه فــي رأســه، فوقــع ذلــك فــي قلــوب كثيــر مــن النــاس واعتقــدوا أن رســول هللا قــد قُتــل، وجــوزوا  صلــى هللا عليــه وســلم، فََشــجَّ
عليــه ذلــك، كمــا قــد قـَـصَّ هللا عــن كثيــر مــن األنبيــاء، عليهــم الســام، فحصــل وَهــن وضعــف وتَأخــر عــن القتــال ففــي ذلــك أنــزل 

ُســُل﴾. ــٌد إاِل َرُســوٌل قَــْد َخلَــْت ِمــْن قَْبلِــِه الرُّ هللا ]عــز وجــل[ علــى رســوله صلــى هللا عليــه وســلم: ﴿َوَمــا ُمَحمَّ
بالمــوت أو قتــل القــادة ال تنتهــى الجهــاد, مــات الرســول صلــى هللا عليــه وســلم افضــل البشــر وأكــرم النــاس ولــم تنتهــى الجهــاد 
فــي ســبيل هللا. قــال صلــوات هللا وســامه عليــه :”ال تــزال طائفــة مــن أمتــي ظاهريــن علــى الحــق ال يضرهــم مــن خذلهــم حتــى 

يأتــي أمــر هللا وهــم كذلــك” رواه مســلم
مــات المــا محمــد عمــر رحمــه هللا وقُتـِـل علمــاء وقــادة وصالحــون وأبــرار مثلــه ولكــن الجهــاد لــم يُقتــل واإلســام ال يمــوت وهللا 

يــِن ُكلِّــِه َولـَـْو َكــِرهَ اْلُمْشــِرُكوَن﴾. هــو الــذي ينصــره ويعليــه ﴿ُهــَو الَّــِذي أَْرَســَل َرُســولَهُ بِاْلُهــَدى َوِديــِن اْلَحــقِّ لِيُْظِهــَرهُ َعلـَـى الدِّ
ِ . قــال هللا تعالــى ﴿ِمــْن اْلُمْؤِمنِيــَن ِرَجــاٌل َصَدقـُـوا  وإلظهــار الديــن نحتــاج الــى الرجــال, ِرَجــاٌل الَ تُْلِهيِهــْم تَِجــاَرةٌ َوالَ بَْيــٌع َعــْن ِذْكــِر هللاَّ
لـُـوا تَْبِديــًا﴾. فاألمــة اليــوم بحاجــة إلــى رجــال مثــل الشــيخ  َ َعلَْيــِه فَِمْنُهــْم َمــْن قََضــى نَْحبـَـهُ َوِمْنُهــْم َمــْن يَْنتَِظــُر َوَمــا بَدَّ َمــا َعاَهــُدوا هللاَّ
المــا محمــد عمــر يحملــون الديــن وهــّم الديــن ويســعون جاّديــن لخدمــة دينهــم. فهــو دروس العقيــدة واألخــوة عندمــا طلــب منــه 
تســليم الشــيخ المجاهــد أســامة بــن الدن رحمــه هللا. وقــال رحمــه هللا: لــن نســلم مســلما لكافــر ولــو انطبقت الســماء علــى األرض..

هللا أقــوى وأكبــر مــن أمريــكا وهــو ناصرنــا. أمريــكا لــو فعلــت مــا فعلــت فإننــا معتصمــون بحبــل هللا ونعتقــد أن النصــر مــن عنــد 
هللا. إنــي أنظــر لوعديــن وعــد هللا ووعــد بــوش ووعــد هللا حــق أمــا وعــد بــوش فزائــل ولــن يصيبنــا إال مــا كتــب هللا لنــا.

قــد قامــت الواليــات المتحــدة األمريكيــة ومعهــا جــل دول العالــم للقضــاء علــى دولــة طالبــان المســلمة بحجــة عــدم تســليمها الشــيخ 
المجاهــد أســامة بــن الدن وكان يراجــع المــا  عمــر مجموعــة مــن النــاس يطلبــون منــه أن يطــرد الشــيخ فــكان يــرد عليهــم ﴿وال 
تهنــوا وال تحزنــوا وأنتــم األعلــون إن كنتــم مؤمنيــن﴾. وقــال )لــو لــم يبــق أحــد يجيــر بــن الدَن والعــرَب إال أنــا فأنــا أضــع دمــي 

وال أســلمهم( .
الجهــاد مــاض إلــى يــوم القيامــة، ولــن تتوقــف بمــوت الرجــال, وقــد مــات النبــي صلــى هللا عليــه وســلم واســتمر الصحابــة فــي 
الجهــاد، ومــات أبــو بكــر رضــي هللا عنــه، وقتــل عمــر رضــي هللا عنــه فمــا وَهنــوا ومــا ضُعفــوا ومــا اســتكانوا. اللهــم فآجرنــا فــي 

مصيبتنــا وأخلــف لنــا خيــراً منــه. واجمعنــا بــه تحــت لــواء الحمــد، لــواء محمــد صلــى هللا عليــه وســلم.

الهيئة اإلعامية لوالية داغستان
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حمــــّطـــــم 
م  صنــا أل ا
يف ذمّــة اهلل

بقلم: سعدهللا البلوشي

ــى  الحمــدهلل رب العالميــن، والصــاة والســام عل
ســيّد المرســلين وخاتــم النبييــن، وآلــه وأصحابــه، 
والذيــن اتبعوهــم واقتــدوا بهــم قــوالً، وفعــاً، 

ــد، وعــدالً وإحســاناً. وبع
ــام،  ــم األصن ــر، ومحط ــّدد العص ــن مج ــة ع الكتاب
الاجئيــن  مــأوى  اإلســام،  حمــى  وحامــي 
وممتــع  للغايــة،  مرهــٌق  أمــٌر  والمســتضعفين، 

أيضــاً. للغايــة 
فمــن الصعــب أن تكتــب عــن رجــل أنــت تعلــم أنــه 
ــك تمامــاً، يتحــدث كمــا تتحــدث، يتنفــس كمــا  مثل
ــّم  ــذا الك ــم تُفاجــأ به ــم، ث ــا تتأل ــم كم ــس، يتأل تتنف
ــرك  ــي تجب ــداث الت ــف واألح ــن المواق ــب م الرهي
ــى الوقــوف عندهــا إجــاالً واحترامــاً وتأمــاً. عل

المدهــش أكثــر أن هــذا الفكــر الراقــي، والنضــوج 
العقلــي، والحنكــة الميدانيــة، والبســالة واإلقــدام، 
يحــدث فــي ســن صغيــر – غالبــاً فــي العشــرينات- 
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بصــورة مــن الصعــب جــداً أن يصــل إليهــا شــبابنا فــي عصــر 
ــات  ــر المعلوم ــا وتواف ــم والتكنولوجي ــه عصــر العل عــرف بأن

ونقــل الخبــرات، إال مــن شــاء ربــك وقليــل ماهــم.
فإننــي تــرددت طويــاً قبــل الكتابــة عــن محطــم األصنــام، 
أميرنــا وأميــر المؤمنيــن، ولــم يكــن تــرددي لشــيء إال أننــي 
قــد تمثلــت صــور هــذا البطــل العظيــم، فرأيــت جبــاالً شــامخات 
وأعامــاً ومنــارات عظيمــة شــاهقة، فوقفــت أرمقهــا وأتطلــع 
ــة شــديدة، وإجــاالً  ــي هيب ــاً منكمشــاً، فأصابتن ــا متضائ إليه
ــدت  ــار، وانعق ــا األبص ــخصت عنده ــل، ش ــذا الرج ــاً له عظيم
إزاءهــا األلســنة فرأيتنــي أحملــق فــي تلــك القمــم ال يريــد 
بصــري أن يــزول أو يحــول، ورأيتنــي وقــد خــرس منــي 
اللســان، وتعســر النطــق بفمــي، فلــم أســتطع اإلفصــاح أو 
اإلبانــة عــن تلــك المعجــزة اإللهيــة فــي هــذا العصــر، عصــر 
ــم  ــه َعلَ ــل إن ــر؛ ب ــا عم ــل الم ــا تق ــة. ف ــات المتراكم الظام
ــخصاً  ــاس متش ــن الن ــي بي ــاء، يمش ــدق والوف ــالة والص البس

ــك الرجــل العمــاق. ــي ذل ف
والتقــل هــذا المــا عمــر؛ بــل إنــه ســفينة العــدل تشــق عبــاب 
الظلــم وتاطــم أمــواج الضــال؛ ألنــه عــرف بــأن العــدل 

ــك. ــاس المل أس

من عّف عن ظلم العباد تورعاً
جاءته ألطاف اإلله تبرعاً

ــل الزهــد الصــادق  ــه جب ــل: إن ــل ق و التقــل هــذا الماعمــر؛ ب
يتحــرك بيــن النــاس، ولــوال رحمــة تُقلُّــه النصدع فــوق رؤوس 
الاهيــن والمعرضيــن. إنــه حقــاً قمــة شــامخة، وجبــل راســخ، 

وعلــم بــل أعــام علــى الطريــق.
أواه! مــن أنــا حتــى أمــأل عينــي بهــذا البطــل العظيــم ومواقفــه؟ 
ــذي  ــل ال ــاد الطوي ــك الجه ــك ذل ــن النظــر إلي ــي وبي يحــول بين

قضيــت فيــه حياتــك.
ــال  ــذه الجب ــل ه ــت نفســك حم ــف أطاق ــن! كي ــا أميرالمؤمني أي
مــن الجهــاد الطويــل، والمثابــرة والتضحيــات. أيــا بطــل! أيــا 
بحــر! كيــف بــاهلل أنظــر إليــك؟ مــن أي الجوانــب آتيــك وأنــت 

ــذف بالبطــوالت واألمجــاد؟ متاطــم األمــواج تق

أميُر األْسِد في آسـاد )كابْل(
أقام الدين بالهْيجــا يُحــِـق

وماّ في مواكبِِه ليــــوٌث
من )البشتـوِن( إيماٌن وصـدُق

ــم  ــذا البطــل العظي ــة له ــت أن أرســم صــوراً تذكاري ــد حاول لق
ــد  ــرة. فق ــراه العط ــى ذك ــوق إل ــي ش ــا هاجن ــا كلم ــر إليه أنظ
تحــدث عنــه وعــن مواقفــه العظيمــة العلمــاء والمشــايخ 

والصحفيــون واحتفظــوا بصــور هــذا البطــل العظيــم.
وحاولــت أن أرســم صــورة للشــجاعة فلــم تَْعــُد أن تكــون هــي 
ــد  ــدة! لق ــة واح ــان لعمل ــا وجه ــن! إنهم ــورة أميرالمؤمني ص
ــجاعة  ــدت الش ــن، وتخل ــر المؤمني ــي أمي ــجاعة ف ــد الش تجس
فيــه. كــم خــاض ســاحات المعــارك وانتصــر وكــم أذاق أمريــكا 

مــن ألــوان العــذاب.
ــن،  ــر المؤمني ــورة أمي ــب ص ــخ القري ــا التاري ــم لن ــد رس ولق
فكانــت هــي العــدل فــي أجــّل ُحللــه وأعظمهــا، وحينمــا حاولــت 
رســم صــورة للعــدل كانــت هــي صــورة أميــر المؤمنيــن المــا 
عمــر رحمــه هللا ال يتعّداهــا. عجيــب هــذا التطابــق! ولكــن هكذا 
شــاء هللا تعالــى أن يجّســد المعانــي الســامية فــي هــذا الرجــل. 
ــه  ــق هللا ب ــى، حق ــه هللا تعال ــن رحم ــر المؤمني ــد أّن أمي أعتق
جانبــاً عظيمــاً مــن هــذا الوعــد النبــوي الصــادق بــأن هللا يبعــث 
لهــذه األمــة، وأن يجــدد لهــا دينهــا علــى رأس كل مئــة عــام، 
ولعــل المقصــود هــو مــن حيــن آلخــر ومــن فتــرة إلــى أخــرى، 

أن يبعــث لهــذه األمــة مــن يجــدد لهــا دينهــا.
ــذا  ــط صــوراً له ــت ألتق ــخ، ورح ــرا التاري ــد أمســكت بكامي لق
البطــل العظيــم، وكان البــد أن تهتــز بيــدي آلــة التصويــر! 
ــف! ــن أق ــام م ــور! وأم ــن أص ــون م ــم تعرف ــامحوني فأنت س

ولكنــي أخفقــت فــي تصويــر هــذا الرجــل مــن جميــع جوانبــه، 
أتــدرون لمــاذا؟ ألمــر يغيــب عــن الكثيــر، وهــو أنكــم تظنــون 

أن هــذا الرجــل العظيــم ليــس لــه إال جانبــان كأمثالكــم!
و أقــول لكــم بــكل صراحــة، لقــد كان ألميــر المؤمنيــن جوانــب 

كثيــرة التعــد والتحصــى وتنــأى عــن الحصــر.
ومن هنا كان التحيّر: من أي الجوانب ألتقط الصورة.

وعلــى كٍل فقــد أردت أن أصــور أبــرز الجوانــب، وأجمــل 
األشــكال ولقــد فاتنــي بــا شــك صــور كثيــرة جميلــة عظيمــة.

العــدد  فــي هــذا  المجلــة  أراد رؤيتهــا فدونــه هــذه  ومــن 
الشــهري الــذي خصــص لمامــح حيــاة أميرالمؤمنيــن رحمــه 
هللا، فهــو حافــل بتلــك الصــور التــي لــم تطمــس مامحهــا 
الجميلــة محــاوالت العابثيــن مــن الحاقديــن لتشــويه جمالهــا، 

ــا. ــاء نوره وإطف
ــك كل  ــرف بذل ــراراً، وليعت ــرف مــراراً وتك ــي أعت الغــرو بأنن
مــن حــاول أن يلتقــط صــوراً ألميــر المؤمنيــن، بأننــي تحيــرت 

إزاءه. مــن أي الجوانــب ألتقــط صــورة لــه؟
أألتقــط لــه صــورة المجاهــد األبــي الباســل، الــذي أتعــب مــن 

يأتــي بعــده؟
ــق هللا  ــي خل ــة الت ــه للغاي ــة والتنب ــه صــورة اليقظ ــط ل أم ألتق

ــا؟ ــد ألجله العب
ألتقــط صــورة البصيــرة الصادقــة فــي معرفــة الحــق،  أم 

الرجــال؟ ومعرفــة 
أم ألتقــط صــورة العزيمــة الماضيــة، واإلرادة النافــذة، التــي ال 

تــكل وال تمــل فــي ســبيل معرفــة الحــق والوصــول إليــه؟
إلــى  والمســارعة  الحــق  إلــى  المبــادرة  ألتقــط صــورة  أم 

الخيــرات؟
أم ألتقــط صــورة الــوالء والبــراء حيــث علمهمــا عمليــاً ألمــة 
المليــار، وللذيــن يدندنــون حولهــا بألســنتهم ولــم تتجــاوز 

ــم؟ تراقيه
أم صورة الوفاء؟

أم صورة الصدق؟
أم صــورة اإلخــاص، والتواضــع، والنفــور مــن الســمعة 

والشــهرة؟
أم صورة الوالء والمحبة هلل ولرسوله وللمؤمنين؟
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أم صــورة التبــرئ مــن الشــرك والبــدع ومــن الجاهليــة بشــتى 
ــت  ــام كان ــم أصن صورهــا وأشــكالها القبيحــة الدنســة، بتحطي

آلهــة يعبدهــا البوذيــون ويقدســونها؟
أم صــورة الفروســية والجهــاد فــي ســبيل هللا فــي أصعــب 

الظــروف؟
أم صورة الحكمة والخبرة والدربة والحنكة العسكرية؟

أم صــورة المتبتــل الخائــف الوجــل أمــام الــرب تبــارك وتعالــى 
فــي قلــب الليــل؟

أم صــورة الصبــر والثبــات والتــوكل والعفــة والتواضــع أم... 
أم ...

ــن أي  ــرء م ــر الم ــددة تحي ــب متع ــرة، وجوان ــا صــور كثي إنه
ــل! ــر ويتأم ــب ينظ الجوان

جاهــدت يــا أميرنــا وناضلــت الســوفييت والــروس حتــى 
اشــتهرت بصائــد الدبابــات، وانتصــرت علــى المــوت فــي كل 
المعــارك التــي خضتهــا حتــى ليخيــل لــي أن المــوت كان يفــّر 
منــك فــي تلــك المعــارك، اللهــم إال إصابتــك فــي هــذه المعــارك 
أربــع مــرات، فقــدت فــي إحداهــا عينــك اليمنــى فــي ســبيل هللا، 
فكأنمــا المــوت كان يهــاب شــجاعتك التــي المثيــل لهــا لتدمــر 

الشــيوعيين والعمــاء فيمــا بعــد والصليبييــن.
ــا  ــد هللا عندم ــن عن ــم م ــك المله ــورة ذل ــن ص ــت م ــد عجب لق
يفحــم العلمــاء فيقــول الشــيخ ســليم هللا خــان حفظــه هللا )مــن 
أكبــر علمــاء باكســتان( بعدمــا زاره ذات مــرة: "وهللا حينمــا 
کان يتکلــم، کنــا نتخيــل أن أحــداً مــن أصحــاب النبــي ـ صلــی 

ــم أمامنــا". هللا عليــه وســلم ـ يتکل
ولقــد عجبــت مــن عزيمتــه ومبادرتــه ووفائــه وإخاصــه 

وجهــاده وتوكلــه وحكمتــه ووالئــه وبرائــه .. إلــخ.
عجبــت مــن ذلــك كلــه، وتحيــرت أي هــذه الصــور 

أعظــم حتــى نبــدأ بالوقــوف أمامهــا؟
ولعلنــا نســتطيع أن نقــول إن أجــدر 

لمــا  أنــه  بالتخليــد  الصــور 
أراد أن يحطــم صنــم بــوذا، 
ــان  ــن والياب ــت الصي عرض
ال  كــي  الصنــم  شــراء 
يهــدم، وكان هــذا الصنــم 
مــن أكبــر األصنــام التــي 

البوذيــون. لهــا  يتحنــث 
أرســل  مــن  العلمــاء  فمــن 

ــإن  ــراءه ف ــد ش ــن تري ــه: )الصي ل
لهــم(. فبيعــوه  صورتــه  أغضبتكــم 

فــكان الموقــف المفحــم، وعــزة المؤمــن، وقــوة 
إيمــان الموحــد، الــذي جلجــل قولــه فــي اآلفــاق، وحفــر بذلــك 
اســمه بخيــر فــي التاريــخ اإلســامي : »ألن ينــادى علــي يــوم 
ــادى  ــي مــن أن ين ــم، أحــب إل ــن عمــر هــادم الصن ــة أي القيام

ــي أيــن عمــر بائــع الصنــم«. عل
فحقــاٌ کنــت علــى هدوئــك الباســم رعــداً قاصفــاً فــي آذان 
لفريســتك  اتــدع  الصائبــة ل  معارضيــك، وكانــت ســهامك 
ــه  ــق ومعرفت ــذة الح ــاً إن ل ــاض. حق ــب واالنقض ــاالً للتوث مج

التعدلهــا لــذة فــي الوجــود.
مــا أعظمــك يــا أميــر المؤمنيــن! لقــد أزريــت بــكل القيــم 
ــارف  ــك زخ ــي عين ــت ف ــد هان ــق. لق ــة الح ــة إزاء قيم المادي
ــت  ــة، ُجبل ــى الحقيق ــول إل ــبيل الوص ــي س ــا ف ــا ومتاعه الدني
علــى الحريــة، فــا تعــرف الخضــوع واالســتكانة، طبيعــة 
نفســك كطبيعــة بــادك، فيهــا مناعــة الجبــال ووعورتهــا، 
وفيهــا صرامــة البيــد، وبســاطة اليــد. أبنــاء جلدتــك فــي القــوة 
كالمهاجميــن الغضــاب، يطرحــون أنفســهم تحــت المنايــا، 

وتنطــرح أعداؤهــم تحــت أقــدام الفاتحيــن.
الشــك يــا أميــر المؤمنيــن أنــك كنــت تطمــح إلــى لــذة أعظــم، 

وإلــى نعيــم ســرمدي، فللــه درك وعلــى هللا أجــرك.

إّن هلل عباداً فطناً طلقوا الدنـيا وخافوا الفـتـنــا
نظــروا فيها لما علموا أنها ليست لحـيٍّ وطـنا
تركوها لجة واتخذوا صالح األعمال فيها ُسفُنا

ــك رداءهــا  ــا ذراعيهــا، وبســطت ل ــك الدني أجــل؛ إذا فتحــت ل
ــرى  ــك. فــي هــذه الحــال تُ األخضــر، وتزينــت وقالــت هيــت ل

ــر اآلخــرة؟ مــن يؤث
مــن يزهــد فــي تلــك األمــوال واللــذات العاجلــة، ويؤثــر عليهــا 

الحيــاة اآلجلــة؟!
قــد يزعــم بعــض النــاس أنهــم زاهــدون فــي الحيــاة، فيقنعــون 
منهــا بالقليــل فــي المــأكل والملبــس؛ ألنهــم ال يجــدون المزيــد، 
ــو  ــذي ينبغــي أن يســألوه ألنفســهم: تــرى ل ولكــن الســؤال ال

عرفــوا طريــق المــال أكانــوا يزهــدون فيــه حقــاً؟
لقــد كان أميرالمؤمنيــن حاكــم بلــد مســلم، بتســلمه مقاليــد 
ــه  ــت علي ــو أشــار إشــارة بســيطة ألغدق ــاد ل ــي الب ــم ف الحك
ــذات مــن كل حــدب  األمــوال ومايشــاء مــن المل
هــذه  أن  عــرف  أنــه  إال  وصــوب، 
مقــام،  بــدار  ليســت  الــدار 
أخــرى  داراً  ثمــة  وأن 
ورأى  الباقيــة،  هــي 
واآلخــرة  الدنيــا  أن 
قلمــا  ضرتــان 
تجتمعــان ألحــد، وأنــه 
ــح إحداهمــا إال  ال يصل

باألخــرى. أضــر 
ــل  ــر وتأم ــي األم ــر ف فنظ
أن  إلــى  حكمتــه  فانتهــت 
بفــاٍن، وال  العاقــل ال يبيــع باقيــاً 
يجمــع مــاال ينتفــع بــه، وال يحمــل فــي ســفره 
ــاه  ــن بدني ــد أضــر أميرالمؤمني ــاً لق ــه المســير. حق ــا يبلغ إال م
ــة  ــن داٍر فاين ــرض ع ــه إن أع ــن ماذاعلي ــه. ولك ــل آخرت ألج
لــدار باقيــة. لقــد أداه عقلــه وعلمــه وتفكــره إلــى ذلــك. لــذا آثــر 

أميرالمؤمنيــن رحمــه هللا أن يكــون عملــه كلــه آلخرتــه.
ومــع هــذه المواقــف الرائعــة والتاريخيــة كان أميرنــا رحمــه 
ــم  ــد كان ج ــرة، فق ــمائل باه ــرة، وش ــاق طاه ــع بأخ هللا يتمت
ــر،  ــى الخي ــم والرفــق، ســبّاقاً إل ــر الحل التواضــع واألدب، كثي

يقول 
الشيخ سليم هللا خان 

حفظه هللا )من أكبر علماء باكستان( 
بعدما زار الما عمر رحمه هللا ذات مرة: 
»وهللا حينما کان يتکلم، کنا نتخيل أن أحداً 

من أصحاب النبي ـ صلی هللا عليه 
وسلم ـ يتکلم أمامنا«.
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البــار، ويتمتــع  يعامــل المجاهديــن والنــاس معاملــة األب 
ــراه، وشــمله بواســع  ــب هللا ث ــاً، طي ــم جميع ــم وتقديره بحبه

ــوض. ــر الع ــلمين خي ــه المس ــوض عن ــه، وع رحمت
فيــا أيهــا العقــد النورانــي الــذي انتظــم فيــه خالــد بــن الوليــد، 
وعبدالرحمــن الغافقــي، وعمــر المختــار، والمــا عمــر، ومــن 
يخلــف هــؤالء، هنيئــاً لكــم الكرامــة والســعادة فــي دار الخلــد.

آٍه! لو عرف قومي قيمة تلك السعادة يا أمير المؤمنين!
آه! يا ليت قومي يعلمون!

ــع عندمــا قُصفــت  ــك المشــهد الفظي ــُت أن أصــّور ذل ــم حاول ث
عائلتــه، ففقــد جمعــاً مــن أخوالــه وأعمامــه وجملــة مــن 
أقربائــه، كل ذلــك لــم يكــن ليثنــي عزيمتــه عــن الثبــات علــى 
ــن  ــرد ع ــه تج ــاء، ال ألن ــذل والعط ــاد والب ــن والجه ــذا الدي ه
المشــاعر والعواطــف اإلنســانية! كا وألــف كا، ولكــن ألنــه 
ضبــط تلــك المشــاعر والعواطــف فــي ظــل هــذه القاعــدة 

ــاد. ــدة وجه ــاة عقي ــة: إن الحي ــة الذهبي الثمين
مــا أعظــم هــذا الثبــات واليقيــن! ومــا أطــول الوقــوف أمامــه 
إذا أردنــا أن نتأمــل جوانــب تلــك الصــورة وحدهــا مــن حياتــك!

فما أعظم مافي تلك الصورة من صدق!
وما أعظم مافيها من الصبر!

وما أعظم مافيها من اليقين والتوكل!
ثم ماذا يا أمير المؤمنين؟

أي الصور بعد ذلك ترى نلتقطها للذكرى؟!

فيه المفاخُر واألمجاُد في رُجٍل تسيُر كالِظلِّ في ِحلِّ وتِرحاِل
فيه الفضائُل من ديٍن ومن ُخلٍق ومن جوامِع أفضاِل بمفضاِل

أنلتقــط صورتــك يــوم أن جــاء الكفــار مــن فوقــك ومــن أســفل 
أجلــب عليــك بخيلــه ورجلــه، وعــرض  العالــم  منــك، كل 
ــن  ــن دوالر لم ــا 10 مايي ــأة قدره ــون مكاف ــار والصليبي الكف
ــاءك  ــك وأبن ــك؟! وإخوان ــى اعتقال ــؤدي إل ــي بمعلومــات ت يدل
ــجنوا  ــي أو س ــف الوحش ــي القص ــوا ف ــا قتل ــدون، إم المجاه
ــن  ــكان، فأي ــى م ــاد، كٌل الذ إل ــن الب ــروا م ــوا، أو ُهّج واعتقل
كان مكانــك يــا أميــر المؤمنيــن، أو مــا كان مــن الصعــب 
اختفــاءك عــن األعيــن، صــدام حســين اعتقــل فــي فتــرة 
وجيــزة، ولكــن هللا ســبحانه وتعالــى أنعــم عليــك وأغــدق عليك 
شــآبيب كرمــه إذ أراد أن تقهــر الصليبييــن مــن داخــل كوخــك 
ــي  ــداءك جالســون ف ــل كان أع ــي المقاب ــن ف المتواضــع، ولك
ــادق، ولكــن  ــك مــن أفخــم الفن ــون علي ــت األبيــض، ويبيت البي
رّد هللا كيدهــم عليهــم حيــث لــم ينالــوا خيــراً. دّوخــت رؤســوهم 
بمــا ألهمــك هللا مــن المعطيــات والتكتيــكات؛ بــل وفــوق ذلــك 

ــال الراســيات. ــت كالجب ــوي الثاب ــك الق بإيمان
ــد  ــن! ولق ــر المؤمني ــا أمي ــك ي ــة في ــد تجســدت البطول وهللا لق

ــن! ــر المؤمني ــا أمي ــراك ي ــة بذك ــدت البطول تخل
وبعد: تُرى ماذا كانت فلسفة ذلك القائد في حياته؟!

لقــد كانــت فلســفته أو قــل عقيدتــه التــي يؤمــن بهــا هــي عشــق 
الجهــاد وعشــق المــوت في ســبيل هللا!

لئــن كان األبطــال يصبــرون أنفســهم علــى القتــال، ويحملــون 
أنفســهم علــى المــوت فــي ســبيل هللا، فنحــن أمــام قائــد -علــى 

العكــس مــن ذلــك- يتلــذذ بالقتــال، ويتغنــى بــه، ومهمــا حاولنــا 
ــبيل  ــي س ــاد ف ــه بالجه ــال وهيام ــه بالقت ــن غرام ــر ع أن نعب
ــد  ــول خال ــو ق ــه ه ــل كان فحــوى كام ــك؛ ب ــغ ذل ــن نبل هللا فل
رضــي هللا عنــه: )مــا ليلــة يُهــدى إلــّي فيهــا عــروس أنــا لهــا 
ــة شــديدة  ــّي مــن ليل ــد، بأحــّب إل ــا بولي محــب، أو أبشــر فيه
ــح  ــن، أصبّ ــن المهاجري ــي ســرية م ــد، ف ــرة الجلي ــرد، كثي الب

بهــم المشــركين(.
ولكــن يبــدو أن أميرالمؤمنيــن رحمــه هللا تعالــى أراد أن يعلــم 
المســلمين بمماتــه كمــا علمهــم فــي حياتــه. لقــد علّمهــم عنــد 
مماتــه درســاً خالــداً لقنــه ألولئــك الجبنــاء الذيــن يفــرون مــن 
ــن  ــد كان أميرالمؤمني ــاء لق ــا الجبن ــوا أيه ــوت، أال فلتعلم الم
حثيــث البحــث عــن المــوت فــي كل معركــة، ولقــد كان المــوت 

يفــر منــه فــي كل تلــك المعــارك.
ومالقيــه المــوت إال علــى فراشــه مســتخفياً مســتخذياً أن 
يواجــه ذلــك البطــل العظيــم. وكــم تصــدق فيــه أشــعار أم خالــد 
بــن الوليــد رضــي هللا عنــه حينمــا خــرج جثمانــه رضــي 
ــه  ــه، فرمقت ــاق أصحاب ــى أعن ــوالً عل ــن داره محم ــه م هللا عن
ــت  ــزن فقال ــية الح ــزم بغاش ــق الع ــا بري ــط فيهم ــن اختل بعيني

ــه: تودع

أنت خير من ألف ألف من القوم إذا ما َكبَْت وجوه الرجــال
أشجاٌع..؟ فأنت أشجع من لْيـــــث غضنفر يذوذ عن أشبال
أجواٌد..؟ فأنت أجود من َسيــــل غامر يســـيل بين الجــبـال

نعــم؛ وهكــذا رحــل عنــا أميــر المؤمنيــن، وتركنــا نجلــوا 
ســهادنا بهــذه األبيــات:

نأى عنّي وخلّف لي فؤاداً يذوب أسًى عليه ويضمحّل
أمرتم بالرثاء فهيجتموني وتعذيب الذبيحة ال يحــــــّل
خذوا مني الرثاء دموع عين تكل المعصرات وال تكــل
بكى خير البرية خير طفل ودمع العين في األحداث نُبل

وكم يصدق فيه ما قاله الشاعر:
مضى طاهر األثواب لم تبَق روضةٌ

غداةَ ثوى إال اشتهْت أنَّها قبُر
عليك سام هللا وقفاً فإنني

رأيت الكريم الُحر ليس له ُعْمر

وههنــا نســتأذنك يــا أميــر المؤمنيــن ويــا مجــدد العصــر ويــا 
ــا  ــا مألن ــك، وال ألنن ــا حديث ــد مللن ــا ق ــام ال ألنن ــم األصن محطّ
أعيننــا مــن اســتجاء محاســنك، ولكــن ألن الحديــث عــن كل 

ــال. ــى مق ــاب ال إل ــى كت ــاج إل ــن يحت الميادي

ُجودي عيون المخبتين كما المطْر
وابك األمير القائد الماّ عمْر

ُسّحي الدموع الساخنات رقيقة
رحَل الذي في الليل يغبطه القمْر
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)عن المال عمر تقبله الله والطالبان( .. لويس عطية الله يكتب:

بدأت و لم تنتِه

ومازال الدرس مستمراً..
هذه الدروس تأبى الدروس..

فــي الوقــت الــذي كان شــيوخنا يعلموننــا فيــه أن )األشــاعرة 
والماتريديــة مبتدعــة ضالــون(، كان الشــيخ أســامة بــن الدن 
ــم أتباعــه البيــع والشــراء والتجــارة!! لكــن علــى طريقــة  يعل
عبدالرحمــن بــن عــوف عندمــا بــاع القافلــة بعشــرة أضعــاف 
ــر  ــع هللا، وكان أمي ــارة م ــار، التج ــذي عرضــه التج ــح ال الرب
المؤمنيــن المــا محمــد عمــر يســتعد إللقــاء محاضــرة طويلــة 
ومفتوحــة ســتبدأ فــي 11 ســبتمبر لتســتمر إلــى هــذه اللحظــة 

عنوانهــا )التوحيــد، كمفهــوم وتطبيقــه عمليــاً فــي الحيــاة(.
ــة  ــاعرة مبتدع ــة واألش ــردد الماتريدي ــن ن ــام ونح ــرت األي م
ــى  ــدة، إل ــد( وتصحيــح العقي ضــال، ونتغنــى بأمجــاد )التوحي
أن حدثــت 11 ســبتمبر وتعلّمنــا دروســاً جديــدة لــم نكــن 
لنتعلمهــا لــوال 11 ســبتمبر، اكتشــفنا فجــأة، أن الموصوفيــن 
ــام  ــفنا أن اإلس ــد، اكتش ــا بالتوحي ــم منّ ــة أفه ــم ماتريدي بأنه
أوســع ممــا كنــا نظــن، وتبيــن لنــا أن هنــاك معــاٍن فــي التوحيــد 
ــات،  ــد األســماء والصف ــا حــول توحي ــر مــن خافاتن أهــم بكثي
اكتشــفنا أن توحيــد العبــادة هــو األصــل الــذي يجــب أن تــدور 
عليــه حياتنــا، وتعلمنــا الطريقــة الصحيحــة لفهــم توحيــد 

ــات. ــماء والصف األس
علمتنــا طالبــان درســاً مبدئيــاً عجزنــاً عــن فهمــه فــي البدايــة 
ــان  ــد طالب ــي مقاص ــرون ف ــّكك الكثي ــوذا، ش ــرت ب ــا دّم عندم
مــن تدميــر بــوذا، وجهــل كثيــرون أن طالبــان هدمــت األصنــام 

مســتندة علــى جبــل التوحيــد الشــامخ اإلمــام حمــود الشــعيبي 
رحمــه هللا.

ال بــأس طالــب التوحيــد المبتــدئ يحتــاج إلــى جرعــة عمليــة 
أكبــر، جــاءت 11 ســبتمبر فكانــت المفاجــأة الكبــرى! محاضرة 
التوحيــد العملــي المجانيــة مــن اإلمــام المجاهد أميــر المؤمنين 

المــا محمــد عمــر نصــره هللا:
لكافــر ولــو انطبقــت الســماء علــى  - )لــن نســلم مســلماً 

األرض(.
- )هللا أقوى وأكبر من أمريكا وهو ناصرنا(.

ــل هللا  ــون بحب ــا معتصم ــت فإنن ــا فعل ــت م ــو فعل ــكا ل - )أمري
ونعتقــد أن النصــر مــن عنــد هللا(.

ــد هللا  ــوش، ووع ــد ب ــد هللا ووع ــن؛ وع ــر لوعدي ــي أنظ - )إن
حــق، أمــا وعــد بــوش فزائــل، ولــن يصيبنــا إال مــا كتــب هللا 

لنــا(.
هللا أكبر! هل هذا الما عمر أم أبو بكر الصديق؟

وهكــذا اســتمر اإلمــام محمــد عمــر فــي تعليمنــا حقيقــة التوحيد 
بــل وشــرح لنــا معنــى توحيــد األســماء والصفــات. اعتدنــا فــي 
دروســنا النظريــة لتوحيــد األســماء والصفــات أن نتقّعــر فــي 
تقريــر مســائل نظريــة ونــردد بــدون فهــم: )نؤمــن بمــا وصــف 
ــا  ــا جهلن ــل(، لكنن ــف أو تعطي ــل أو تكيي ــدون تأوي هللا نفســه ب
حقــاً المقصــد األســاس مــن توحيــد األســماء والصفــات، جهلنا 
ــوي  ــه ســبحانه هــو الق ــا أن ــا يخبرن ــا حينم ــد هللا من ــاذا يري م
العزيــز، وأنــه العزيــز الحكيــم وأنــه الســميع البصيــر. وجهلنــا 

دروس..

في التوحيد..!
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فيمــا جهلنــا أننــا يجــب أن نفهــم حقيقــة مشــاكل عصرنــا 
وأهمهــا علــى اإلطــاق: تْركنــا للجهــاد، لكننــا اســتحضرنا 
معــارك ابــن تيميــة مــع األشــعرية والماتريديــة وجعلناهــا 
أولوياتنــا بــدالً مــن أن نلتفــت إلــى أن مشــكلة عصرنــا األولــى 
هــي أن األمــة قاطبــة محتلــة مــن الغــرب، وأن المعركــة 
ــد  ــاد ض ــة الجه ــي معرك ــا ه ــب أن نخوضه ــي يج ــى الت األول

ــزاً  ــذت حي ــل أخ ــل والتعطي ــة التأوي ــت قضي ــل. وإذا كان المحت
كبيــراً عالجــه ابــن تيميــة فــي عصــره فألنهــا كانــت ضــرورة 
فــي ذلــك العصــر، لكــن ابــن تيميــة لــم يجعلهــا قضيتــه األولــى 
ــى  ــرج عل ــار خ ــد التت ــاد أن يجاه ــى الجه ــا اقتض ــه عندم ألن
ــذا العصــر؟  ــن شــيوخ ه ــة م ــن تيمي ــن اب ــوش فأي رأس الجي
ــات  ــاد وااللتف ــر مشــروع الجه ــادون بتأخي ــوا ين ــن مازال الذي

ــى مــا يســمونه زوراً )الجهــاد العــام(. إل

بــل حتــى علــى مبــدأ مــن جعــل )العقيــدة( اهتمامــه األول جهلنا 
حقــاً كيــف تكــون العقيــدة وظننــا أن الحــروب مــع األشــعرية 
وغيرهــا مــن الفــرق هــي األصــل فــي حياتنــا! ولــم نهتــم 
بكيفيــة تحقيــق مــا اختلفنــا فيــه مــع األشــعرية فــي األســماء 
ــم  ــا ل ــد األســماء والصفــات علــى طريقتن والصفــات. إن توحي
ــن المستشــرقين  ــنة م ــن ســوى نســخة محّس ــر م ــا أكث يجعلن
الــذي يعرفــون الســنة أكثــر منــا ويخدمونهــا لكنهــم ال يؤمنــون 
باإلســام. إنــك حينمــا تقــرر صفــة )الســمع( هلل وتقــول نؤمــن 
ــم  ــه وعظمتــه ال ينفعــك إذا ل بــأن هللا ســميع كمــا يليــق بجال
يؤثــر هــذا اإليمــان فــي ســلوكك ويجعلــك تراقــب هللا فــي 
كامــك. والــذي يؤمــن بــأن هللا بصيــر ال ينفعــه أن يقــول 
نؤمــن بــه كمــا جــاء دون تعطيــل وال تأويــل وال تكييــف ولــم 
ــه مراقبــة هللا واســتحضاره بــأن هللا يســمعه  يتمثــل فــي أفعال
ــه  ــن ينفع ــوي ل ــأن هللا ق ــول ب ــن يق ــول. والذي ــا يق ويســجل م
تكلّــف العبــارات إن كان عمليــاً يتصــرف وكأن أمريــكا اقــوى 

مــن هللا!
والــذي يزعــم بــأن هللا غنــي لــن ينفعــه تكلّــف العبــارات وهــو 
يظــن أن الــرزق بيــد ابــن ســعود أو أن الرخــاء العالمــي يعتمــد 

علــى أمريــكا.
ــو  ــارات وه ــف العب ــه تكل ــن ينفع ــم ل ــذي يظــن أن هللا علي وال
يبــذل جهــده كلــه لمصلحــة نفســه ويبحــث عــن العبــارات 

والمواقــف التــي ترضــي الطاغــوت.
فــإذا كان المتّهمــون بالماتريديــة قــد تمثلــوا اإليمــان بصفــات 
ــى  ــوا عل ــوا وفعل ــروا وتكلم ــة وفك ــى الحقيق هللا وأســمائه عل
ــي،  ــز، غن ــوي، عزي ــر، ق ــر، قدي أســاس أن هللا ســميع، بصي
رزاق، حكيــم، إليــه المصيــر؛ فهــم أهــل التوحيــد وهــم الذيــن 
تمثــل فيهــم تحقيــق معنــى ال إلــه إال هللا وليقــل مــن شــاء مــا 
شــاء، بــل هــم الذيــن حققــوا معنــى توحيــد األســماء والصفــات 
بالــذات رغــم أنــف مــن يتطــاول عليهــم مــن المتشــّدقين 
بالســلفية وقــد جهــل أســماء هللا وصفاتــه علــى الحقيقــة حيــن 

خالفهــا فــي التمثــل.
ــان  ــألة اإليم ــي مس ــب ف ــر واألصع ــار األخي ــاك االختب ــم هن ث
الــذي يتجســد بــه التوحيــد فــي أســمى صــوره علــى اإلطــاق 
والــذي ينكشــف فيــه المنافــق كشــفاً فاضحــاً، وذلــك فــي لحظــة 
المواجهــة الحقيقيــة فــي اختبــار هــل يقــدم حــظ النفــس والمــال 
أم يقــدم مرضــاة هللا عليهــا؟ بحيــث يقــرر اإلنســان فــي لحظــة 
هــل يبيــع نفســه هلل أو ال يبيعهــا، وال يمكــن بحــال أن يختــار 
المــرء أن يبيــع نفســه هلل إال أن يكــون موحــداً مؤمنــاً يعلــم أنــه 
يخــرج مــن الــدار الدنيــا إلــى رضــا هللا مباشــرة، هــذا اليقيــن 
ــن اســتبطأ المســألة  ــام حي ــن الحم ــر ب ــه عمي ــذي تمثل ــو ال ه
ورأى أن بضــع دقائــق يــأكل بهــا التمــرات حيــاة طويلــة فــي 
شــقاء الدنيــا وتأخــر عــن نعيــم اآلخــرة ورضــا هللا، يــا رســول 
ــا  ــرات؟ إنه ــذه التم ــك إال أن آكل ه ــن ذل ــي وبي ــس بين هللا لي
لحيــاة طويلــة !! الــذي يقــرر أن يبيــع نفســه ومالــه واســمه 
ومهجتــه وقلبــه فــي ســبيل هللا هــو الــذي وصــل إلــى تحقيــق 
التوحيــد فكيــف بمــن يفــرط بدولــة كاملــة تحــت يديــه مــن أجــل 

رضــا هللا.
هــذا هــو أميــر المؤمنيــن المــا عمــر وهــذا درســه المجانــي 
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فــي حقيقــة التوحيــد
لقــد كانــت أيامــاً عصيبــة، حيــن جمــع خمســة آالف مــن 
علمــاء أفغانســتان وطلــب منهــم المشــورة فــي مســألة الشــيخ 
ــن  ــة تســليم ب ــم يكــن مطروحــاً البت ــاً ل ــن الدن، طبع أســامة ب
الدن، لكــن الخــاف حــول هــل يبقــى أم يطلــب منــه أن يغــادر 
ــت  ــان، كان ــاء الطالب ــام اجتماعــات علم ــر أي أفغانســتان، أتذك
ــن فــي مشــارق  ــى المؤمني ــام عل ــام مــن أصعــب األي ــة أي ثاث
أن يصــدر شــيء يســوء  كنــا نخشــى  األرض ومغاربهــا، 
أهــل اإليمــان فــي كل مــكان، لكــن بحمــد هللا تجاوزنــا المحنــة 
وصــدرت توصيــة الشــيوخ ال تلــزم المــا بشــيء، ولــذا اختــار 
المــا بقــاء الشــيخ أســامة فــي أفغانســتان. وكان يراجــع المــا 
اإلمــام مجموعــة مــن النــاس يطلبــون منــه أن يطــرد الشــيخ 
فــكان يــرد عليهــم )وال تهنــوا وال تحزنــوا وأنتــم األعلــون إن 

ــم مؤمنيــن( كنت
سجل يا تاريخ...

ــي  ــر رض ــي بك ــد أب ــلم بع ــف مس ــم يق ــه ل ــد أن ــخصياً أعتق ش
ــه المــا، ونجــح المــا  ــذي وقــف في ــل الموقــف ال ــي مث هللا ف
ــازع  ــدون من ــى ب ــة الشــرف األول ــع مرتب ــاز م ــة االمتي بدرج
فــي هــذا االمتحــان العســير، لــم يُســجل فــي التاريــخ أبــداً 
ــة أزيلــت بســبب رجــل، ســجل التاريــخ حكامــاً  ــة كامل أن دول
يتنازلــون عــن الحكــم ألســباب مختلفــة، أمــا أن تــزول دولــة 
كاملــة بســبب موقفهــا مــن رجــل واحــد فهــذا لــم يحصــل قــط، 

ــع. ــير ناف ــؤرخ بش ــتاذ الم ــئتم األس ــألوا إن ش واس
لمــاذا وقــف المــا هــذا الموقــف؟ هــذا درس مجانــي فــي 
التوحيــد مــن المــا علمــه لألمــة قاطبــة، مجانــي بالنســبة لنــا 

ــان . ــة طالب ــا دول ــف الم ــه كل لألســف الشــديد لكن
هــل المــا عمــر هــو الوحيــد فــي طالبــان الــذي يعطينــا 
ــد. ــي التوحي ــم أســاتذة ف ــة، كله ــة؟ كا البت ــدروس المجاني ال
المــا عبدالســام ضعيــف ُســئل بعــد ســقوط طالبــان وقيــل لــه: 

هــل تشــعرون بالنــدم بســبب موقفكــم؟
قــال بــكل ثبــات وطمأنينــة: ال، لقــد فعلنــا مقتضــى مــا جــاء فــي 
ر لنــا أن تُعــاد األحــداث  ديننــا وفعلنــا كل مــا بوســعنا، ولــو قـُـدِّ

ثانيــة لمــا تغيــر موقفنــا أبــداً.

هــذا هــو التوحيــد أيهــا المتشــدقون بالتوحيــد والعقيــدة! 
وهــؤالء هــم النــاس الــذي يســتحقون بــكل جــدارة لقــب )إمــام( 
ألن اإلمامــة فــي الديــن إنمــا تُنــال بالصبــر واليقيــن، وهــؤالء 

ــتيقنين وهللا حســيبهم. ــن ومس ــوا صابري ــوم كان الق
أحــد الشــيوخ الظرفــاء كان يقــول لــي أيــام األحــداث الســابقة، 
مازحــاً: ســأتوقف عــن شــرح كتــاب العقيــدة الطحاويــة، 
واســتبدله بكتــاب )شــرح العقائــد النســفية( وهــو الكتــاب 

ــها. ــي مدارس ــان ف ــه طالب ــذي تدرس ال
ــي األســماء  ــد هللا ســلفيون ف ــا بحم ــزاح وإال فإنن ــه م ــذا كل ه
ــل  ــة التعام ــي كيفي ــاً ف ــا درس ــان أعطتن ــن طالب ــات لك والصف
مــع مســائل الخــاف التــي يســوغ فيهــا الخــاف، وأن يكــون 
ــد  ــل التوحي ــد وأص ــا بالتوحي ــي هللا مقترن ــا ف ــا وبراؤن والؤن

ــادة. ــد العب ــذي هــو توحي ال
وأصبحنــا نحــن الذيــن كنــا نبــدع األشــاعرة والماتريديــة فــي 

مجالســنا نــردد فــي المجالــس نفســها: ) طالبــان ال يحبهــا إال 
مؤمــن وال يبغضهــا إال منافــق أو رافضــي، أو كافــر بطبيعــة 

الحــال (.
إنهــا دروس عمليــة ومفارقــات عجيبــة يقيــم هللا بهــا الحجــة 
علــى عبــاده ففــي الوقــت الــذي نــرى ذلــك الشــيخ الــذي كتــب 
أمــام اســمه )معالــي فضيلــة األســتاذ الشــيخ الدكتــور(، نــراه 
يقــف إجــاالً وتعظيمــاً أمــام الطاغــوت المبــّدل لشــرع هللا 
ــكان،  ــن يهــود وأمري ــي ألعــداء هللا م ــا الموال المســتحل للرب
ليمدحــه ويثنــي عليــه. ثــم نــرى ذلــك الشــيخ يكتــب فــي طالبان 
بيانــاً يفصــل فيــه عقيدتهــم ويقــول إنهــم ماتريدية في األســماء 
والصفــات وينســى ذلــك الشــيخ نفســه ليجعلنــا نتســاءل ونقول 
ــي  ــراك تزك ــا ن ــك عندم ــنصف عقيدت ــاذا س ــنا وبم ــي أنفس ف
ــذب  ــس ماهــو ك ــات التقدي ــه مــن صف الطاغــوت وتســبغ علي
أصــا عندمــا تزعــم أنــه أفضــل مــن يطبــق اإلســام فــي هــذا 

العصــر وتمــدح مبــادرة اإلخــاء مــع اليهــود!
فــي هــذا الوقــت نفســه نــرى مــن قيــل عنهــم أنهــم ماتريديــة، 
فــي عقيدتهــم خلــل، نراهــم يقولــون للكفــار األمريــكان الذيــن 
هــم أســياد ذلــك الطاغــوت الصغيــر الــذي يمدحــه ذلــك الشــيخ 
المســكين، يقولــون )ال( بمــلء أفواههــم، ويقولــون )لــن نســلم 
مســلماً لكــم ولــو انطبقــت الســماء علــى األرض(!، أليــس هــذا 
ــد؟  ــر الموّح ــن غي ــد م ــن الموّح ــرف م ــا لنع ــاً لن ــا عملي درس
ــة إبراهيــم عليــه الســام ومــن هــو علــى  ومــن هــو علــى مل

ملــة )بلعــام بــن باعــوراء؟(
ال تستعجلوا الدروس لم تنته بعد..!

فالشــيخ أســامة بــن الدن ومــن معــه مــن رجــال القاعــدة 
يعطوننــا دروســاً عمليــة ال تتوقــف فــي كيفيــة تحقيــق التوحيــد 
فــي النفــوس وفــي الحيــاة، وكيــف يقــف أحدهــم وهــو اإلمــام 
ــة  ــون التضحي ــف تك ــا كي ــه هللا، ليعلمن ــوي رحم ــد الحزن أحم
ــا  ــوم عملي ــق هــؤالء الق ــف يطب ــي ســبيل هللا، وكي ــداء ف والف
وصــف هللا للمؤمنيــن عندمــا يقــول ســبحانه )مــن المؤمنيــن 
رجــال صدقــوا ماعاهــدوا هللا عليــه فمنهــم مــن قضــى نحبــه 

ومنهــم مــن ينتظــر(
أحمــد  تســمع  المســلم عندمــا  أيهــا  أي شــعور ســيصيبك 
ــل 11 ســبتمبر بأشــهر )اللهــم  ــوي رحمــه هللا يقــول قب الحزن
خــذ مــن دمائنــا حتــى ترضــى( ثــم تعلــم أنــه ضحــى بنفســه فــي 
ــر  ــدّك صــروح الكف ــرة لي ــب الطائ ــد رك ــراه وق ســبيل هللا، وت
بجســده الطائــر مــع إخوانــه مــن المجاهديــن، أي صــدق فــي 
العهــد أبلــغ مــن هــذا الصــدق، وأي أســاتذة فــي فــن التوحيــد 

ــى هللا أحــدا. ــك وال نزكــي عل هــؤالء الرجــال، نحســبهم كذل

ــوا كل مــا لديهــم ابتغــاء  ــادك المجاهديــن قــد بذل اللهــم إن عب
مرضاتــك وإيمانــا بــك وبنبيــك صلــى هللا عليــه وســلم، اللهــم 
أتمــم لهــم جهادهــم وأفــرغ عليهــم صبــراً، وأنــزل عليهــم 
رحمتــك واخســف بعدوهــم وأنــزل عليــه ســخطك وبأســك 
ــج صدورهــم  ــاة وأثل ــي الحي ــم انصرهــم ف ــرد، الله ــذي ال ي ال

ــارب. ــم ي ــدوك وعدوه ــاك ع ــار وه ــة دم برؤي
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  َوا ِإْسالَماُه!
   َمْن َلَك..

              َبْعَد ُعَمَر؟

              بقلم/
د أنس َسيِّد َشِريف الهاِشـِمـّي            َسيِّد محمَّ

الحمــد هلل وحــده، َصــَدَق َوْعــَده، ونصــر عبــَده، وأعــزَّ ُجْنــَده، 
ــِزِل  ــَده، الحمــد هلل ُمجــري الســحاب وُمْن ــزاَب َوْح وهــزم األْح
اْلِكتــاِب وهــازم األحــزاب، والصــاة والســام علــى خاتــم 
ــه  ــى آل ــن، وعل ــد المجاهـديـ ــلين وقائ ــيد المرس ــاء وس األنبي
ــم  ــى أثره ــم واقتف ــن تبعه ــِن، وم ــرِّ اْلـَمـيَـاِمـيـ ــه اْلُغ وأصحاب

ــن. ــوم الدي ــى ي بإحســان إل
أمــا بعــد: فأعــوذ بــاهلل مــن الشــيطان الرجيــم بســم هللا الرحمــن 
ــٌد إاِلَّ  الرحيــم: قــال تعالــى فــي كتابــه المجيــد: ))َوَمــا ُمَحمَّ
ــاَت أَْو قُتِــَل اْنقَلَْبتـُـْم  ُســُل أَفَــإِن مَّ َرُســوٌل قَــْد َخلَــْت ِمــْن قَْبلِــِه الرُّ
َعلَــى أَْعقَابُِكــْم َوَمــن يَّْنقَلِــْب َعلَــى َعقِبَْيــِه فَلَــن يَُّضــرَّ هللاَ َشــْيئًا 

ــاِكِريَن((، صــدق هللا العظيــم،،، َوَســيَْجِزي هللاُ الشَّ
ــة  ــاس، أم ــة أخرجــت للن ــر أم ــَزاًء لخي ا وَع ــلُّوً ــي ُس ــةٌ تكف آي
اإلســام، التــي تشــرفت بخاتــم الرســل صلــى هللا عليــه وســلم، 
ــاة،  ــب الســماوية ودســتور الحي ــزول آخــر الكت وتشــرفت بـنـ
وهــو القــرآن الكريــم، وقــد قــال هللا تعالــى: }َوَمــا يَْنِطــُق َعــِن 
اْلَهــَوى، إِْن ُهــَو إاِلَّ َوْحـــٌي يُوَحــى{، وقــال رســول هللا صلى هللا 
عليــه وســلم: ]اْلِجَهــاُد َمــاٍض ُمــْذ بََعثَنِــَي هللاُ إِلـَـى أَْن يـَـِرَث هللاُ 

اأْلَْرَض َوَمــْن َعلَْيـَهـــا [ ....
إنهــا إشــارة لطيفــة إلــى عــدم التَّقاُعــِد أو التَّقاُعــِس عــن 
وأميــر  المسلميـــن  قائــد  استشــهاد  أو  وفــاة  بعــد  الجهــاد 
ــن  ــن الغافلي ــر م ــا كثي ــد ال يعقله ــن، ق ــن والمرابطي المجاهدي

عــن منزلــة المجاهديــن فــي ســبيل رب العالـمـيـــن.
ــَر  ــد، خب ــى هــّم جدي ــد لحــزن شــديد عل ــا مــع تجدي ــد تلقين وق
ــر  ــد عم ــن المــا محم ــد المجاهدي ــن وقائ ــر المؤمني ــاة أمي وف
الثالــث .. المجاهــد .. رحمــه هللا .. الــذي أحيــا النخــوة والغيــرة 
علــى العــرض، وحــب الجهــاد واالستشــهاد فــي قلــوب إخوانــه 
األفغــان، مــن العلمــاء وطلبــة العلــم، الذيــن وِرثــوا العلــم مــن 
النبــي صلــى هللا عليــه وســلم، ونَِهلُــوا مــن نَْهــِرِه وتََضلَُّعــوا، 
حتــى أصابــوا بذلــك قــول النبــي صلــى هللا عليــه وســلم: 
ثُــوا ِدينَــاًرا َواَل  ]اْلُعلََمــاُء َوَرثَــةُ اأْلَْنبِيَــاِء، َوإِنَّ اأْلَْنبِيَــاَء لَــْم يَُورِّ

ــٍر[. ــَذ بَِحــظٍّ َوافِ ــَذهُ أََخ ــْن أََخ ــَم، فََم ــوا اْلِعْل ثُ ِدْرَهًمــا، َوَورَّ
ــار  ــن كب ــدد م ــل تشــابهات لع ــد الراح ــذا القائ ــي ه ــد كان ف لق
أمــراء األمــة، فهــو َســِميُّ أميــر المؤمنيــن عمــر بــن الخطــاب 
رضــي هللا عنــه، وعمــره عنــد بدايــة مســيرته الجهاديــة 
ُعْمــَر الصحابــي الجليــل أســامة بــن زيــد رضــي هللا عنــه 
حيــن واله الرســول صلــى هللا عليــه وســلم حــرب الــروم، 
ــز  ــر قُطُ ــك المظف ــَضةُ المل ــْهَضتُهُ لنصــرة اإلســام نَـــْهـــ ونَـ
الــذي نهــض حيــن نَـــــِكــــَل كثيــٌر مــن األمــة اإلســامية عــن 
الجهــاد، فَأَْضــَرَم فــي األمــة اإلســامية نــاَر نَْخــَوٍة َوَشــَجاَعٍة، 
ــه  ــد أخمدهــا االســتعمار، وكانــت معاملت ــبٍّ لِْلِجهــاِد كان ق وُح
للبغــاة الطغــاة المتمرديــن المســتعمرين معاملــة صــاح الديــن 
ةَ  ــزَّ ــل والســبي والتشــريد، وَه ــن القت ــن، م ــي للصليبيي األيوب
ــم  ــروا ول ــم يعتب ــن، فل ت أمــام المتمردي ــزَّ ــما ُه ــٍة لطالـ َسبَّابَـــ
ــَذَف  ــبُوا، وقَ ــم يَْحتَِس ــث ل ــها، فأتاهــم هللا مــن حي ــوا إلـيـ يلتفت
ــم  ــم ليقتلوه ــن رقابه ــح المجاهدي ــَب، ومن ْع ــم الرُّ ــي قلوبه ف

ــاؤوا. ــف ش ــروهم كي ويأس
وإنَّ نهايــةَ اْلـــَمطَاِف يُناِسبُـــها تذكيُر األّمِة اإلســاميِّة، وتهديُد 
ــاَد  ــأنَّ الجه ــْم ب ــرِة، وتَـْنـبِـيـُهـُهـ ــرِة الفج ــاِة، الكف ــاِة الطغ البغ

يتوقــف  لــن 
عنــد رحيــل 

ميــر  أل ا

هــد  لمجا ا
الـمـــا محمد 

الثالــث  عمــر 
ــذي  ــه هللا ال رحم

ــا  تــرك خلفــه إخوانً
يَقِلُّــوَن  مجاهديــن ال 

عنــه نَْخــَوةً وشــجاَعةً 
وبأســاً وحبّـًـا للمــوت فــي ســبيِل نُْصــَرِة اإلســام والمســلمين، 
وقــد خلفــه فــي منصبــه الجليــل ســماحة األميــر الـــما )اختــر 
بــه اإلســام  المنصــور( حفظــه هللا وأيــده، ونفــع  محمــد 

والـمسلميـــن، وجعلــه خيــر خلــف لخيــر ســلف.
آٍه يــا ُعَمــُر، لقــد كنــَت أميــًرا نعــم أميــٍر لخيــر جماعــة، َحَمْلنـَـا 
ــةً  ــَك ثُْلَم ــَت بَِوفاتِ ــا جســيًما، وتََرْك ــا، وَغّمً ــا عظيًم ــَك َهّمً بَِوفاتِ
ــدَّها  ــى أن يَُس ــي صفــوف الجهــاد، فنســأل هللا تعال عظيمــة فـ
بخيــِر َخلَــٍف لــك، رحمــك هللا رحمــة واســعة، وأســكنك فَِســيَح 

ــْلَوان. ــَر والسُّ ْب ــه بفضلــه وكرمــه، وأَْلَهــَم َذِويــَك الصَّ َجنَّاتِ
إنــا هلل وإنــا إليــه راجعــون، وصلــى هللا تعالــى علــى خيــر 

ــن، ــه أجـمـعـيـ ــه وأصحاب ــد وآل ــه محم خلق
والسام عليكم ورحمة هللا وبركاتـه.

َعلِْمنَا َوفَاةَ اأْلَِميِر ُعمــــَْر
حــــــِيُم لَهُ قَْد َغفَْر فََربِّي الرَّ

فَقَْدنَا نُُجوًما بَِها قَْد ُهِديـنَا
ْد ُعَمْر ــــــَاُم ُمَحمَّ َعلَْيَك السَّ

بَُكاٌء َونَْوٌح َوَغمٌّ َشـِديــــٌد
َماِم َسِميِّ ُعمــــــــَْر لِفَْقِد اإْلِ

َزايَــا َرِحيٌل فَِراٌق لُِدْنيَا الرَّ
فَبَْيُت اْلِجـــــنَاِن لَهُ قَْد ُعِمْر

ِجَواُر الَملِيك وخير الرسل
َمكاُن القــــراِر لُِروِح ُعَمْر

بَانا اْلقَِديُر بَِمْوِت األَِميــِر
فََخْيُر اْلَجَزاِء لَِمْن قَْد َصبَْر
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الحمــدهلل علــى كل حــال، ونســأله العصمــة مــن الضــال والصــاة والســام 
علــى مــن علمنــا أن ديــن هللا محفــوظ اليضيــره ارتقــاء الصادقيــن مــن الرجال

كلمــة مــا ظننــت ومــا وددت أن أبقــى ليــوم ســماعها ولكنها ســنة هللا الماضية 
أن كل مــن عليهــا فــان .لقــد رحــل المــا عمــر .. نعــم رحــل ولكــن! بعــد أن 

علــم األجيــال معنــى الثبــات علــى التوحيــد .. ومعنــى التضحيــة والصمــود.
رحــل المــا عمــر بعــد أن فســر ســورة الكافــرون والممتحنــة للنــاس عمليــاً. 
رحــل الُمــا عمــر بعــد أن قــال لــه الكافــرون اتــرك لنــا بــوذا وخــذ مــاالً قاتــل 
بــه وجاهــد كمــا قالــوا لرســول هللا صلــى هللا عليــه وســلم: اعبــد آلهتنــا ســنة 
ــرة  ــي ذاك ــر ف ــد أن حف ــر بع ــا عم ــد إلهــك ســنة. رحــل الُم ــك أن نعب ونعطي
ــد  ــاب التوحي ــة جن ــت بحماي ــت إذا اصطدم ــا بلغ ــة مهم ــة أن كل مصلح األم
فهــي ســراب فلــم يكــن ليأخــذ الماييــن ليتــرك الشــرك. رحــل المــا عمــر بعــد 

أن جمعــت لــه امبراطوريــات الســوفيت والنيتــو فــكان جوابــه:
ــم. رحــل  ــار إبراهي ــت ن ــا خب ــم كم ــت قواته ــل( فخب ــم الوكي )حســبنا هللا ونع
المــا عمــر بعــد أن ضحــى بملكــه ألجــل مســلم واحــد ، قصــص لربمــا ظنهــا 
مــن ســيأتي بعدنــا نســجاً مــن خيــال، لســان حالــه: )قــال رســول هللا صلــى 
ــا مســلم لــن  هللا عليــه وســلم: المســلم أخــو المســلم اليســلمه واليظلمــه فأن
أســلم أخــي أســامه(، لــم يبحــث فــي بطــون المســائل ليجــد مخرجــاً فــي بــاب 
المصالــح. رحــل المــا عمــر وهــو مــن القلــة الذيــن كانــت لقلبــي أمنيــة أن 
ال أمــوت حتــى تقــر عينــي برؤياهــم فاللهــم اجمعنــا بــه فــي الفــردوس. رحــل 
المــا عمــر بعــد أن قــال قولتــه المشــهورة: )وعدنــي هللا بالنصرووعدتنــي 
ــا إمــام  ــكا بالهزيمــة، فســأنظر أي الوعديــن أصــدق( لقــد صدقــك هللا ي أمري
ُهزمــت أمريــكا. رحــل المــا عمــر مخلفــاً وراءه إرثــاً عظيمــاً ومدرســةً 
لألجيــال .. تعلــم النــاس أن ال نصــر إال باجتمــاع كلمــة ووحــدة صــف ..فياقــوم 

هــل للشــام مــن مــا عمــر؟
رحــل المــا عمــر بعــد أن علــم النــاس أن السياســة الشــرعية إذا كانــت 
مصحوبــة بالثبــات علــى المبــادئ والتضحيــات أرغمــت أشــد األعداء شراســة 
للخضــوع لشــروطنا. ليقيــم الحجــة علــى النــاس أن ال طريــق إلقامــة النظــام 
اإلســامي حقــاً كمــا يريــده هللا إال بالجهــاد ال بالديموقراطيــة وال بالعلمانيــة.

ــال  ــد الرج ــف لفق ــن هللا ال يتوق ــبنا أن دي ــن حس ــة ولك ــه فاجع ــل، رحيل رح
ــه  ــن قبل ــت م ــد خل ــول ق ــد إال رس ــه: )ومامحم ــا بقول ــبنا أن هللا ربان وحس

ــات....(. ــإن م ــل أف الرس
ــيُتِّمون  ــن وراءه س ــه م ــاً ل ــم أن إخوان ــا نعل ــبنا أن ــر وحس ــا عم ــل الم رح
مســيرته ويســيرون علــى دربــه، ونقــول لجنــود الطالبــان أنتــم تيجــان 
ــطرتم  ــد س ــال هللا فلق ــوا يارج ــم، اثبت ــون بينك ــا أن نك ــم تمنين ــروؤس، ك ال
أعلــى مقامــات الثبــات، اثبتــوا يارجــال التوحيــد وامضــوا خلــف أميركــم المــا 
أختــر حفظــه هللا وســدده، فأنتــم تخطــون طريــق العــزة بصمودكــم، وألخــي 
المــا أختــر منصورأحســن هللا عــزاءك وعــزاء جنــود الطالبــان بــل وعــزاء 
ســاحات الجهــاد وأمــة اإلســام برحيــل هــذا اإلمــام فــا يذكرنــا يومنــا هــذا إال 
برحيــل أســامة تقبلــه هللا فســر أيهــا األميــر بســير خلفــك وال تلتفــت وامــِض 
ببــاد خراســان إلــى رضــا هللا وعّضــوا علــى طريــق الجهــاد، والتهنــوا 
والتحزونــوا، واســتمروا علــى مــا أنتــم فيــه مــن االهتمــام بأمــر عامــة 
النــاس وإشــراكهم والحــرص علــى تبنيهــم مشــروعكم وتبييــن العقيــدة لهــم 
وراغمــوا الطواغيــت فــي األرض، واليهولنّكــم طــول الطريــق وال وعورتــه 

ــون. ــم ماتحب ــم هللا وعــده وأراك ــد صدقك فلق
رحل الما عمر .. فياليت شعري أما لنا في الشام ما عمر ..

كتبه من أرض الجهاد والرباط ..أخوكم المحب لكم:
د. عبدهللا محمد المحيسني

كلمات
د.عبد اهلل المحيسني 

في رحيل
الُمال محمد عمر تقبله اهلل

بعنوان : #رحل_المال_عمر
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لــم يكــن ألحــد أن يتصــور أن الطفــل القندهــاري الصغيــر 
ــذ  ــاً من ــأ يتيم ــذي نش ــة ال ــوام الخمس ــر( ذو األع ــد عم )محم
ــن  ــاً م ــام بط ــن األي ــوٍم م ــي ي ــيكون ف ــرة، س ــه المبك طفولت
أبطــال األمــة اإلســامية النجبــاء، وحاكمــاً مســلماً أبيّــاً ال 
ــي  ــاش باطــل، وســيبكيه ف ــه انتف ــة وال يخيف ــاً فاني ــه دني تغري
يــوم رحيلــه المســلمون قاطبــة، صغيرهــم وكبيرهــم، عربيهــم 

وأعجميهــم، نســاءهم ورجالهــم، عالِمهــم وجاهلهــم.
اليتيــم القندهــاري ذاتــه، أنقــذ بــاده مــن بحــر فتٍن كانــت تغرق 
فيــه، وانتشــلها مــن دوامــة القتــل والنهــب الــذي ظلـّـت تعانيــه 
بضــع ســنين، وكــّون -مــن الاشــيء-  جيشــاً مــن المجاهديــن 
العالِميــن العامليــن المخلصيــن الذيــن عرفهــم النــاس فيمــا بعد 
ــرك-.  ــّي المتح ــرعي الح ــم الش ــة العل ــان( -طلب ــم )الطالب باس
وماهــي إال شــهوٌر قائــل حتــى فــّر الظــام والظـُـاّم، وأشــرقت 
علــى أفغانســتان تباشــير العهــد الذهبــي الفريــد فــي ظــل حكــم 
الطلبــة بقيــادة أميرهــم اليتيــم القندهــاري. عاشــت أفغانســتان 
ــي  ــا ف ــل أيامه ــم أروع وأجم ــا العظي ــم يتيمه ــرة حك طــوال فت
جــو يســود فيــه العــدل واألمــن والعــزة وتعلــو فيــه الشــريعة 
ــر  ــي مظاه ــن كان، وف ــاً م ــداً كائن ــا أح ــامية وال يعلوه اإلس
إبــاء وســؤدد تجّســدت فيهــا معانــي اإلســام حيــة مــن جديــد 

بعــد أن اندثــرت لقــرون مــن الزمــان.
لــم يكــن إحيــاء فريضــة اإلعــداد فــي ســبيل هللا، وإقامــة 
ــودة مــن دون  ــام المعب ــي أرضــه، وهــدم األصن شــريعة هللا ف
قضاياهــم  ونصــرة  المظلوميــن،  المســلمين  وحمايــة  هللا، 
العادلــة، لــم يكــن ذلــك هــو كل مــا تفــّرد بــه المــا اليتيــم فــي 
ــا يعجــز  ــكارم م ــل والم ــن الفضائ ــه م ــل إن ل ــان، ب ــذا الزم ه
اللســان عــن بيانــه، وإن أردنــا اإليجــاز بكلمتيــن فيمكننــا 

ــر. ــدد العص ــه مج ــول أن الق
وألن ســنة هللا تعالــى ماضيــة فــي هــذه الدنيــا أن الباطــل 
ــن كل  ــل م ــياطين الباط ــت ش ــداً، تكالب ــان أب ــق يصطرع والح
األمــم علــى هــذا الحــق الوليــد الفتــّي، فبــدأت فــي أفغانســتان 
ــد، ســطر  ــي المول ــدة مــن مراحــل الصــراع األزل ــة جدي مرحل
فيهــا المســلمون األفغــان وعلــى رأســهم أميرهــم اليتيــم أســمى 
وأروع وأقــدس معانــي الفــداء والتضحيــة والصبــر. فــكان 
ــز  ــن وأزي ــرات المجرمي ــر طائ ــل -مــن تحــت هدي ــر النبي األمي
ــان  ــة اإليم ــوده ُرقي ــعبه وجن ــوب ش ــي قل ــث ف ــم- ينف مدافعه
ــن  ــاق األمــل، ويذّكرهــم بوعــد هللا: النصــر، النصــر حي وتري
ــر  ــن، ينش ــون خالدي ــن يرتق ــر حي ــن أو النص ــودون فاتحي يع
عبــارات الطمأنينــة والســكينة فــي نفوســهم وكأن الــذي يقــع 

ــه!! ــم ال يصيب ــذي يصيبه ــه، وكأن ال ــع علي ــم ال يق عليه
أرادت أمريــكا أن تشــّوه صورتــه فــي أذهــان المســلمين، 

فســّخرت لهــذا إعامهــا وأفراخهــا، وأراد هللا غيــر مــا أرادوا، 
فكانــت محبّتــه فــي قلــوب المســلمين -عربهم وعجمهــم- تزداد 
طرديــاً بازديــاد بهتــان أعــداء هللا وكذبهــم، محبّــة تخطّــت 
الحــدود الجغرافيــة حتــى وصلــت إلــى عمــق أمريــكا نفســها! 
حتــى أن محبــة المــا محمــد عمــر رحمــه هللا تــكاد تكــون 
المســألة الوحيــدة التــي اجتمعــت عليهــا قلــوب المســلمين 
فــي هــذا الزمــان بكافــة مشــاربهم وأطيافهــم وتوجهاتهــم 
وايديلوجياتهــم، وال أجــد تفســيراً لمــدى المكانــة التــي تملّكهــا 
المــا محمــد عمــر رحمــه هللا فــي قلــوب اإلخــوة األضــداد –

حتــى فــي قلــوب أولئــك "الغيــر جهادييــن" إن صــّح التعبيــر- 
ســوى أن هللا ســبحان وتعالــى أحبـّـه فألقــى محبتــه فــي قلــوب 

ــى هللا-. ــه عل ــاده –نحســبه وال نزكي عب
لقــد آخــى أميــر الفرســان المــا محمــد عمــر رحمــه هللا بيــن 
الســيف والقلــم، فــكان مجاهــداً عالمــاً، وأخــاً شــقيقاً للبطولــة 
ــة  ــزة والتضحي ــد والع ــاً للزه ــروءة، وتوأم ــجاعة  والم والش
والصبــر والصمــود. فكيــف ال تبكــي عيــون مليــار مســلم 
ــاء  ــه!؟ كيــف ال يبكيــه األحي مــن كانــت هــذه شــمائله وخصال
ــي  ــار الت ــوم قنده ــن ذا يل ــواء!؟ م ــد س ــى ح ــادات عل والجم
كان يحييهــا وقــع أقــدام هــذا الفــارس النبيــل إن هــي أســبلت  
دموعهــا أنهــاراً وبحــاراً تبكــي غيــاب فتاهــا الهمــام؟!، ومن ذا 
يلــوم جبــال الهندوكــوش إن هــي تلفّعــت بالســواد حــداداً علــى 
رحيــل جنديهــا األول؟! بــل مــن ذا يلــوم نهــر جيحــون إن هــو 

ــاً لفقــد أميــره المحبــوب؟! شــّح بمائــه حزن
جــاء األميــر النبيــل إلــى الحيــاة الدنيــا مجاهــداً، وخــرج منهــا 
ــال  ــة األبط ــروج عيش ــيء والخ ــن المج ــاش بي ــداً، وع مجاه
األفــذاذ، والعلمــاء العامليــن بعلمهــم، والســاطين المتّقيــن 

ــن. ــن الزاهدي العادلي
إننــا لنخجــل أن نرثــي األميــر اليتيــم؛ ألننــا أمــوات وهــو حــّي 
عنــد ربــه يــرزق إن شــاء هللا، وألننــا نعيــش فــي حيــاة دنيّــة 
ويعيــُش محلّقــاً فــي ريــاض الجنــة، القناديــل لــه فيهــا موطنــاً، 

وأنّــى ألمــوات أن يَْرثــوا أحيــاًء؟
إن خيــل هللا التــي ترّجــل عنهــا أميرنــا محمــد عمــر لهــي 
ــا  ــا أيه ــده، في ــن بع ــوده م ــه وجن ــد إخوت ــه عن ــده وأمانت عه
الراثــون المــا النبيــل، ويــا أيهــا الباكــون فراقــه، هــاّ شــددتم 
ــم،  ــدو هللا وعدوك ــى ع ــا عل ــم به ــوة واقتحمت ــه بق ــام خيل لج
ــا كان  ــى م ــوا إل ــى تصل ــدأ حت ــذي ب ــيره ال ــا مس ــم به وأكملت

ــل؟ ــوا ويؤّم يرج

كفكف دموعك، ليس في عبراتك الحّرى ارتياحـي
هذي طريقـــي، فإن صدقت محبتي فاحمل ساحي

يتيم قندهار الفريد!
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قراءنــا الكرام..بيــن أيديكــم رســالة عــدد مــن المشــايخ الفضــاء، وعلــى رأســهم شــيخ المجاهديــن فــي 
عصــره الشــيخ حمــود بــن عقــاء الشــعيبي )رحمــه هللا ( إلــى المجاهــد المــا محمــد عمــر )رحمــه هللا(، 
ــي اإلمــارة،  ــه وزهــده ف ــه المشــرف وثبات ــك لموقف ــى أفغانســتان؛ وذل ــي عل ــة الغــزو الصليب مــع بداي
والــذي طبــق عمليــاً معانــي العــدل والمســاواة والعــزة والكرامــة، والنصــرة والحمايــة والــوالء والبــراء.

الما محمد عمر المجاهد

»رحمه اهلل«

خطاب عدد من المشايخ الفضاء

إلى أمير المؤمنين

بسم هللا الرحمن الرحيم
أميــر المؤمنيــن المجاهــد المــا/ محمــد عمــر حفظــه هللا 
ورعــاه وســدد علــى الحــق خطــاه، الســام عليكــم ورحمــة هللا 
وبركاتــه نســأل هللا تعالــى أن تصلكــم رســالتنا هــذه وأنتــم فــي 

ــة.  ــم الصحــة والعافي أت

أميــر المؤمنيــن نحــن معشــر العلمــاء نتشــرف أن ينســب إلــى 
ــوا  ــم تكتف ــن، ل ــزة المؤم ــاً ع ــم حق ــد أثبت ــم، فلق ــا أمثالك أمتن
بالقــول بأنكــم أنتــم األعلــون حتــى أكدتــم هــذا المعنــى العظيــم 
ــو المــادي  ــي األرض ليــس العل ــو ف ــم المشــرفة، فالعل بأفعالك
فحســب، بــل أهمهــا وأعظمهــا هــو علــو الديــن والمبــدأ، كمــا 
ــون إن  ــم األعل ــوا وأنت ــوا وال تحزن ــى: )وال تهن ــال هللا تعال ق
كنتــم مؤمنيــن( فهــذه اآليــة نزلــت علــى رســول هللا وأصحابــه 
رضــي هللا عنهــم يــوم أن هزمــوا فــي أحــد، فالعلــو الحقيقــي 
هــو علــو المبــدأ والديــن، قــال ابــن عبــاس رضــي هللا عنهمــا 
)اإلســام يعلــو وال يُعلــى عليــه( علقــه البخــاري فــي صحيحــه 
ورواه الطحــاوي بســند صحيــح، فاإلســام وأهــل اإلســام 
فــي علــو حتــى ولــو هزمــوا فــي المعركــة، وهللا تعالــى 
ــة  ــزة مازم ــن( فالع ــوله وللمؤمني ــزة ولرس ــول: )وهلل الع يق
هلل ولرســوله ولــكل مؤمــن متمســك بدينــه حقــاً، فهــو عزيــز 
ــز  ــو عزي ــق فه ــدأ الح ــن تمســك بالمب ــه فم ــزة هللا وبإيمان بع

ــاب والســنة. بنــص الكت
ــم ال ينقــص  ــر المســلمين بحقك ــن إن جهــل كثي ــر المؤمني أمي
مــن قدركــم شــيئاً، فلقــد أصبحتــم علمــاً مــن أعــام هــذه األمــة 
وســوف نكتــب نحــن تاريــخ المرحلــة بأيدينــا، ونثبــت لألجيــال 
القادمــة أنكــم أنتــم ســادة الدنيــا، ولــو قتلتــم دون ذلــك فســوف 
ــاً لكــم أمــام هللا  تســطر ســيركم بمــاء الذهــب وسنشــهد جميع
ــك  ــة، نحســبكم كذل ــاد لألم ــم أنصــح وأصــدق العب ــى بأنك تعال
وال نزكــي علــى هللا أحــداً، وسنشــهد أنكــم أنتــم وحدكــم الذيــن 
رفعتــم رؤوســكم فــي زمــن طأطــأ الكثيــر مــن المســلمين 
رؤوســهم لدولــة الكفــر والصليــب أمريــكا، فلــم يتشــرف 
المســلمون برجــل قــال )ال ثــم ال( لمــا تطلبــه أمريــكا فــي هــذا 

ــم. ــا ســعادة المســلمين بأمثالك ــم، في العصــر إال بك
العــدل  معانــي  أفعالكــم  فــي  تجلــت  لقــد  المؤمنيــن  أميــر 
ــوالء  ــة وال والمســاواة والعــزة والكرامــة، والنصــرة والحماي
والبــراء، لقــد أعطيتــم لألمــة درســاً عمليــاً فــي هــذه المعانــي 
ــة  ــم لألم ــتان وقطفت ــارك ألفغانس ــم المب ــم قدومك ــا كللت عندم
ثمــرة الجهــاد ضــد الســوفييت والتــي كادت أن تضيــع بأيــدي 
العلمانييــن والشــيوعيين والرافضــة، فبعــد أن كاد أملنــا ينقطع 
بثمــرة الجهــاد، أحييتــم أمــل األمــة بأفغانســتان وأصبحــت 
اليــوم هــي محــط أنظــار المســلمين جميعــاً، والــكل يرقــب 
ــتان  ــر أفغانس ــم أم ــد وليت ــم، فلق ــن أرضك ــر م ــزة والنص الع
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وطبقتــم الشــريعة فقلنــا الحمــد هلل لقــد نصــر هللا الجهــاد بكــم 
يــوم أن أقمتــم علــى أنقــاض بلــد مدمــر ممــزق ومتناحــر دولــة 
إســامية قــوالً وعمــاً، فســاد العــدل والديــن الحــق وحاربتــم 
الشــرك واألضرحــة وقســمتم بالســوية وعدلتــم فــي القضيــة، 
حتــى لــو قــال قائــل إن الذئــب فــي إمارتكــم يرعــى مــع الغنــم 
ــم  ــع وهدمت ــم أجم ــم العال ــم تحديت ــتبعداً، ث ــك مس ــا كان ذل لم
أجلهــا،  مــن  بعــث  التــي  بشــريعة محمــد  األصنــام عمــاً 
ــم  ــراث إبراهي ــا مي ــدد فيه ــن يج ــة م ــد رزق هللا األم ــا لق فقلن
هــادم األصنــام ومتحــدي الوثنيــة، وفرحنــا بفعلكــم حينمــا 
ــذ  ــة من ــة عــن األم ــت غائب ــي كان ــد الت ــي التوحي ــم معان جددت
قــرون، فاألصنــام بأشــكالها وأنواعهــا وأحجامهــا تمــأل بــاد 
ــم يــرض أن يعيــش فــي  المســلمين، ولكــن أميــر المؤمنيــن ل
ــى  ــى، حت ــن دون هللا تعال ــد م ــة تعب ــا آله ــاوره فيه أرض تج
ــا  ــكادت قلوبن ــا ف ــن عبده ــم م ــودات وأذللت ــك المعب ــم تل هدمت
تطيــر مــن الفــرح بتجديــد التوحيــد فــي هــذا البــاب، ثــم ألزمتــم 
أهــل الذمــة الصغــار والذلــة عمــاً بكتــاب هللا ســبحانه وتعالــى 
ــوا فــي صــدر اإلســام أذالء يعطــوا  وبســنة رســوله كمــا كان
ــي  ــر عصــره ف ــا عم ــم صاغــرون، فقلن ــٍد وه ــن ي ــة ع الجزي

ــي أرضــه.  ــار ف ــذل والصغ ــار ال ــزم الكف أفغانســتان يل
الخالــص  معدنكــم  أثبــت  الــذي  الحقيقــي  المحــك  وجــاء 
ــن  ــن المهاجري ــل م ــم للني ــت دول العال ــا تكالب ــل عندم األصي
إلــى أرضكــم مــن غيــر ذنــب اقترفــوه إال أن يقولــوا ربنــا هللا، 
فتنــادى الشــرق والغــرب مــن كل ملــل الكفــر منهــم النصرانــي 
والمرتــد  والقومــي  والشــيوعي  والوثنــي  واليهــودي 
والمنافــق، ليشــكلوا حلفــاً مــن دول العالــم أجمــع ضــد عزتكــم 
وعلوكــم، فصمدتــم صمــود الجبــال، لــم تخفكــم تلــك الحشــود 
ولــم ترعبكــم أســلحة الدمــار الشــامل، فصبرتــم وقررتــم 
ــد  ــت العقائ ــع وتبدل ــوم أن تخــاذل الجمي ــي العــزة ي المضــي ف
ــه،  ــن ينتســبون إلي ــر مم ــي كثي ــض اإلســام ف وظهــرت نواق
إال أنكــم بقيتــم أعامــاً بشــموخ الجبــال، يعتــز كل مســلم بــأن 
فــي أمتــه أمثالكــم، تكالبــت عليكــم الــدول وجاءتكــم األحــاف 
ــهد  ــم يش ــكل ل ــا بش ــا وعتاده ــوب بعدته ــدب وص ــن كل ح م
التاريــخ أبــداً حلفــاً مثلــه ضــد طائفــة مؤمنــة صادقــة قليلــة، 
فضحيتــم بالملــك وباألنفــس واألمــوال فــكان بفضــل هللا تعالــى 
ــى هللا أحــداً،  ــك وال نزكــي عل إيمانكــم وصدقكــم نحســبكم كذل
كان إيمانكــم وتوكلكــم علــى هللا القــوي العزيــز أعظــم مــن ذلــك 

ــف ومــا جمــع.  الحل
أميــر المؤمنيــن إن الحــرب اليــوم لــم تضــع أوزارهــا ولكننــا 
نهنئكــم بالنصــر الحســي مقدمــاً بــإذن هللا تعالــى فقــد ظهــرت 
ــذي حققتمــوه،  ــي ال ــم أيضــاً بالنصــر الحقيق ــوادره، ونهنئك ب
فلقــد انتصــر مبدأكــم وقولكــم علــى مبــادئ أعدائكــم، إن 
أعداءكــم يكذبــون فــي كل محفــل بأنهــم أهــل العــدل وحقــوق 
اإلنســان وأهــل الحريــة والمســاواة، وفــي هــذه المعركــة 
ســقطت تلــك األقنعــة عــن وجوههــم ليظهــر للخــاص والعــام 
حقــاً  فظهــر  الحاقــد،  اليهــودي  الصليبــي  الوجــه  حقيقــة 
مــن الــذي يقتــل األبريــاء، وعرفنــا مــن الــذي ال يراعــي 
ــة  ــون الحري ــف تك ــاهدنا كي ــوق، وش ــي أي حق ــن ح ألي كائ
وســيادة القانــون الــذي شــرعوه ألنفســهم، وعرفنــا مــا معنــى 

تعايــش الحضــارات ووحــدة األديــان التــي يدعــون إليهــا، 
ــدة  ــدون وح ــة، ويري ــاب األمريكي ــدون حضــارة الغ ــم يري إنه
معتقدهــم الصليبــي فقــط، فهنيئــاً لكــم هــذا النصــر لقــد ميزتــم 
العالــم إلــى خندقيــن وجليتــم الحقائــق لــكل مغفــل يــوم أن 
ــي  ــى هللا كل معان ــم عل ــم وتوكلك ــم وإيمانك ــقطتم بصمودك أس

ــي.  ــداع الصليب ــف والخ الزي

أميــر المؤمنيــن وكمــا فضــح صمودكــم كــذب الكفــار فــي 
ــة  دعواهــم، فقــد وّضــح للمســلمين أيضــاً معانــي كانــت غائب

أو كادت تنــدرس. 
صمودكــم علمنــا مــا هــو ميــزان القــوة لــدى المســلمين، 
صمودكــم جــدد الــوالء والبــراء، صمودكــم جدد مفهــوم الجهاد 
ومفهــوم النصــر والهزيمــة، صمودكــم علّمنــا معنــى التضحيــة 
والبــذل هلل تعالــى، لقــد بلغنــا أنكــم أُغريتــم بُملــك عظيــم مقابــل 
ــون  ــم المنافق ــب عليك ــن، وأجل ــة المؤمني ــن حماي ــازل ع التن
بالترغيــب تــارة والترهيــب أخــرى لتبــدوا شــيئاً مــن التنــازل 
عــن مبادئكــم، وتأكدنــا حقــاً لــو أنكــم أردتــم الدنيــا مــن اآلخــرة 
ألمكنكــم بالتنــازل عــن بعــض مبادئكــم وحينهــا تكونــون أغنــى 
أهــل األرض، ولكــن القلــوب التــي خالطهــا اإليمــان تأبــى ذلــك 
أشــد اإلبــاء، ويــوم أن افتخــرت العــرب بالســموءل ابــن عاديــا 
اليهــودي الــذي حفــظ األمانــة وأصابــه البــاء وقتــل ابنــه أمــام 
ــك الشــام  ــة الغســاني مل ــدي الحــارث بــن جبل ــى أي ــه عل عيني
الــذي جــاء يطلــب المــال منــه فأبــى أن يدفــع المــال إال ألوليــاء 
امــرؤ القيــس الــذي أودع األمانــة عنــده فأصبــح صمــوده مثــاً 
ــود  ــاق صم ــذي ف ــم ال ــن بصمودك ــر نح ــألن نفتخ ــرب، ف للع
الســموءل بــآالف المــرات مــن بــاب أولــى، وحــق لــكل مســلم 
اليــوم إذا أراد أن يضــرب المثــل بالصمــود أن يذكــر صمودكــم. 
أميــر المؤمنيــن إن إعجابنــا بأفعالكــم ومناصرتنــا لهــا ال 
ينقطــع ولــن ينقطــع أبــداً بــإذن هللا تعالــى مــا لــم تبدلــوا وتهنوا 
أو تتراجعــوا نســأل هللا لنــا ولكــم الثبــات حتــى الممــات، وإننــا 
نطمئنكــم بأننــا وشــريحة عظيمــة مــن العلمــاء والدعــاة وطلبة 
العلــم معكــم ونؤيدكــم، ونقــول لكــم ال يســوؤكم وال يفُــّت مــن 
والمرجفيــن  المتخاذليــن  بعــض  قــول  وإصراركــم  قوتكــم 
الذيــن ذمــوا صمودكــم والمــوا أفعالكــم، وزعمــوا بأنكــم قتلتــم 
أنفســكم وشــعبكم ومزقتــم دولتكــم بفعلكــم، إن فعلكــم هــذا هــو 
عيــن الصــواب وهــو مــا دلــت عليــه األدلــة الشــرعية وأمر هللا 
تعالــى بــه ورســوله صلــى هللا عليــم وســلم، وكل مــا أصابكــم 
أو أصــاب شــعبكم هــو بقــدر مــن هللا تعالــى، وهــو الــذي أمركــم 
بالتــوكل عليــه واتبــاع أمــره ومــواالة المؤمنيــن والبــراءة مــن 
الكافريــن وجهادهــم بــكل الســبل، ووعدكــم بعــد ذلــك بالنصــر 
والتمكيــن، وإن حصلــت لكــم األخــرى فهــو الفــوز الكبيــر الذي 
ــوا  ــن آمن ــه: )إن الذي ــدود بقول ــاب األخ ــه أصح ــف هللا ب وص
ــار  ــا األنه ــن تحته ــات تجــري م ــم جن ــوا الصالحــات له وعمل
ذلــك الفــوز الكبيــر( وبــأي شــيء نــال أصحــاب األخــدود وســام 
الفــوز الكبيــر؟ لقــد نالــوه بتوكلهــم علــى هللا وصمودهــم علــى 
دينهــم وعــدم تراجعهــم عــن مبدئهــم فنالــوا هــذا الوســام الــذي 
ــوا عــن  ــم قتل ــم أنه ــم، رغ ــد غيره ــرآن ألح ــي الق ــط ف ــم يع ل

آخرهــم. 
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أميــر المؤمنيــن إننــا نناشــدكم ونناشــد قــادة اإلمارة اإلســامية 
ــد  ــوي عب ــي، والمول ــن حقان ــوي جــال الدي ــال المول ــن أمث م
ــن  ــر م ــم كثي ــا داد هللا وغيره ــرادر، والم ــا ب ــان، والم الحن
قيــادات اإلمــارة اإلســامية، كمــا نناشــد المجاهديــن األنصــار 
ــم  ــّرت بك ــد ق ــم، فق ــوا جهادكــم وصمودك وقادتهــم، أن تواصل
عيــون الموحديــن ورضيــت بكــم عســاكر الرحمــن، فنحــن 
مــن ورائكــم نناصركــم بــكل مــا نســتطيع ونحــرض المؤمنيــن 
علــى القتــال فــي صفوفكــم، فــا تبدلــوا وال تخافــوا وال تلينــوا 
)وأنتــم األعلــون( واثبتــوا علــى مبادئكــم وأفعالكــم المشــرفة، 
ارفعــوا رأس األمــة بجهادكــم، وبــإذن هللا تعالــى فــإن فرحتنــا 
ســتكون قريبــة بعــودة اإلمــارة اإلســامية غالبــة ممّكنــة 
منتصــرة بأمــر مــن هللا الــذي أمركــم بالعمــل وتكفــل بالنصــر.

مــكان  كل  فــي  المســلمين  جميــع  نوصــي  فإننــا  وختامــاً 
بمناصــرة اإلمــارة اإلســامية فــي جهادهــا هــذا ضــد ملــل الكفر 
جميعــاً، كمــا نوصــي األفغــان خاصــة بــأن يبذلــوا أنفســهم هلل 
تعالــى ويناصــروا اإلمــارة اإلســامية ويقفــوا تحــت لــواء 
ــر  ــى رأســهم أمي ــن وعل ــن، ونوصــي المجاهدي ــر المؤمني أمي
المؤمنيــن بــأن يحققــوا شــروط النصــر والتمكيــن التــي ذكرهــا 
هللا تعالــى فــي كتابــه وذكرهــا رســوله صلــى هللا عليــه وســلم 

فــي ســنته. 
ــن  ــاب هللا مــن شــروط التمكي ــي كت ــا ورد ف ــم بعضــاً مم وإليك
وعملــوا  منكــم  آمنــوا  الذيــن  هللا  )وعــد  تعالــى:  كقولــه 
الصالحــات ليســتخلفنهم فــي األرض كمــا اســتخلف الذيــن مــن 
قبلهــم وليمكنــن لهــم دينهــم الــذي ارتضــى لهــم وليبدلنهــم مــن 
بعــد خوفهــم أمنــا يعبدوننــي ال يشــركون بــي شــيئا ومــن كفــر 
بعــد ذلــك فأولئــك هــم الفاســقون( فاإليمــان والعمــل الصالــح 
والبــراءة مــن الشــرك مــن شــروط النصــر والتمكيــن، وقولــه: 
)قــال موســى لقومــه اســتعينوا بــاهلل واصبــروا إن األرض هلل 
يورثهــا مــن يشــاء مــن عبــاده والعاقبــة للمتقيــن( فاالســتعانة 
بــاهلل والصبــر علــى أقــداره وأحكامــه وتقــواه في الســر والعلن 
مــن شــروط النصــر والتمكيــن، وقولــه: )وقــال موســى ياقــوم 
إن كنتــم آمنتــم بــاهلل فعليــه توكلــوا إن كنتــم مســلمين( فالتــوكل 
علــى هللا حــق التــوكل مــن شــروط النصــر والتمكيــن، وقولــه: 
ــا  ــر أن األرض يرثه ــد الذك ــن بع ــور م ــي الزب ــا ف ــد كتبن )ولق
عبــادي الصالحــون( فالصــاح فــي الظاهــر والباطــن وتحقيــق 
معنــى العبوديــة مــن شــروط النصــر والتمكيــن، وقولــه: )إن 
الذيــن قالــوا ربنــا هللا ثــم اســتقاموا تتنــزل عليهــم المائكــة أال 
ــم توعــدون،  ــي كنت ــة الت ــوا وأبشــروا بالجن ــوا وال تحزن تخاف
نحــن أولياؤكــم فــي الحيــاة الدنيــا وفــي اآلخــرة ولكــم فيهــا مــا 
ــة  ــرار بربوبي ــم فيهــا مــا تدعــون( فاإلق تشــتهي أنفســكم ولك
هللا وإلهيتــه مــع االســتقامة علــى شــريعته مــن شــروط النصــر 
والتمكيــن، واآليــات التــي ذكــر هللا فيهــا شــروط النصــر 

والتمكيــن أكثــر مــن ذلــك بكثيــر.
ومــن الوصايــا الجامعــة للنبــي وقــد جــاء فيهــا شــروط النصــر 
والتمكيــن مــا رواه الترمــذي وأحمــد وللفــظ لــه عــن ابــن 
عبــاس رضــي هللا عنهمــا قــال كنــت رديــف النبــي صلــى هللا 

ــم أال أعلمــك كلمــات  ــا غلي ــا غــام أو ي ــال )ي ــه وســلم فق علي
ينفعــك هللا بهــن؟ فقلــت بلــى، فقــال: احفــظ هللا يحفظــك، احفــظ 
هللا تجــده أمامــك، تعــرف إليــه فــي الرخــاء يعرفــك فــي الشــدة، 
وإذا ســألت فاســأل هللا، وإذا اســتعنت فاســتعن بــاهلل، قــد جــف 
ــا أرادوا أن  ــم جميع ــق كله ــو أن الخل ــن فل ــو كائ ــا ه ــم بم القل
ــه، وإن  ــدروا علي ــم يق ــك ل ــه هللا علي ــم يكتب ينفعــوك بشــيء ل
ــدروا  ــم يق ــك ل ــه هللا علي ــم يكتب ــيء ل ــروك بش أرادوا أن يض
عليــه، واعلــم أن فــي الصبــر علــى مــا تكــره خيــراً كثيــراً، وأن 
ــر وأن الفــرج مــع الكــرب وأن مــع العســر  النصــر مــع الصب

يســراً( وفــي لفــظ الترمــذي: )احفــظ هللا تجــده تجاهــك(. 
واعلمــوا أنكــم إذا بذلتــم وســعكم بتحقيــق شــروط النصــر 
والتمكيــن فــإن هللا ناصركــم ومخــٍز عدوكــم، وعــد منــه ال 
ــا لننصــر رســلنا والذيــن آمنــوا  ــداً قــال تعالــى: )إن يتخلــف أب
ــن  ــال: )إن الذي ــهاد( وق ــوم األش ــوم يق ــا وي ــاة الدني ــي الحي ف
كفــروا ينفقــون أموالهــم ليصــدوا عــن ســبيل هللا فســينفقونها 
ثــم تكــون عليهــم حســرة ثــم يغلبــون والذيــن كفــروا إلــى جهنم 
يحشــرون( وقــال واصفــاً حــال المســلمين يــوم بــدر: )قــد كان 
لكــم آيــة فــي فئتيــن التقتــا فئــة تقاتــل فــي ســبيل هللا وأخــرى 
ــن  ــره م ــد بنص ــن وهللا يؤي ــم رأي العي ــم مثليه ــرة يرونه كاف

ــي األبصــار(.  ــرة ألول ــك لعب ــي ذل يشــاء إن ف
ــال:  ــه فق ــن وغلبت ــار الدي ــر وانتص ــي بالنص ــر النب ــد بش وق
)ليبلغــن هــذا األمــر مــا بلــغ الليــل والنهــار وال يتــرك هللا بيــت 
ــذل  ــز أو ب ــز عزي ــن بع ــذا الدي ــه هللا ه ــر إال أدخل ــدر وال وب م
ذليــل، عــزاً يعــز هللا بــه اإلســام وذال يــذل هللا بــه الكفــر( رواه 

أحمــد مــن حديــث تميــم الــداري بســند صحيــح. 
وقد أحسن الشاعر حيث قال:

كن كالسموءل إذ سار الهمام له 
بجحفل كسواد الليل جرار 

جار ابن حيا لمن نالته ذمته 
أوفى وأمنع من جار ابن عمار 

باألبلق الفرد من تيماء منـزله 
حصن حصين وجار غير غدار 

إذ سامه خطتي خسف فقال له 
مهما تقله فإني سامع جار 

فقال غدر وثكل أنت بينهما 
فاختر فما منهما حظ بمختار 

فشك غير قليل ثم قال له 
اذبح هديك إني مانع جاري

وآخــر دعوانــا أن الحمــد هلل رب العالميــن وال عــدوان إال علــى 
الظالميــن .

إخوانكم:
حمود بن عقاء الشعيبي
علي بن خضير الخضير
سليمان بن ناصر العلوان

1422/10/16هـ
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إن الحمــد هلل نحمــده ونســتعينه ونســتغفره، ونعــوذ بــاهلل مــن شــرور أنفســنا ومــن ســيئات أعمالنــا، مــن يهــده هللا فــا مضــل لــه، 
ــا أَيَُّهــا الَِّذيــَن  ومــن يضلــل فــا هــادي لــه، وأشــهد أن ال إلــه إال هللا وحــده ال شــريك لــه، وأشــهد أن محمــًدا عبــده ورســوله. }يَ
َ َحــقَّ تُقَاتـِـِه َواَل تَُموتـُـنَّ إاِلَّ َوأَْنتـُـْم ُمْســلُِموَن{، }يـَـا أَيَُّهــا النَّــاُس اتَّقـُـوا َربَُّكــُم الَّــِذي َخلَقَُكــْم ِمــْن نَْفــٍس َواِحــَدٍة َوَخلـَـَق  آََمنـُـوا اتَّقـُـوا هللاَّ
ــا أَيَُّهــا  ــا{، }يَ َ َكاَن َعلَْيُكــْم َرقِيبً ــِه َواأْلَْرَحــاَم إِنَّ هللاَّ َ الَّــِذي تََســاَءلُوَن بِ ِمْنَهــا َزْوَجَهــا َوبَــثَّ ِمْنُهَمــا ِرَجــااًل َكثِيــًرا َونَِســاًء َواتَّقُــوا هللاَّ
ــْوًزا  ــاَز فَ ــْد فَ َ َوَرُســولَهُ فَقَ ــْم َوَمــْن يُِطــِع هللاَّ ــْم ُذنُوبَُك ــْر لَُك ــْم َويَْغفِ ــْم أَْعَمالَُك ــْح لَُك ــْواًل َســِديًدا، يُْصلِ ــوا قَ َ َوقُولُ ــوا اتَّقُــوا هللاَّ الَِّذيــَن آََمنُ

َعِظيًمــا{.
أمــا بعــد؛ فــإن أصــدق الحديــث كتــاب هللا، وخيــر الهــدي هــدي محمــد -صلــى هللا عليــه وســلم-، وشــر األمــور محدثاتهــا، وكل 

محدثــة بدعــة، وكل بدعــة ضالــة، وكل ضالــة فــي النــار.
اإلخــوة المكرمــون، هــا نحــن مــع اليــوم الخامــس عشــر مــن شــهر شــوال لســنة 1436 مــن الهجــرة النبويــة المباركــة. ونحــن 
اليــوم مــع خطبــة خاصــة بمناســبة وفــاة اإلمــام الحاكــم المســلم الزاهــد العابــد المجاهــد المجــدد بحــق المــا محمــد عمــر مجاهــد، 
رحمــه هللا رحمــة واســعة وأســكنه هللا فســيح جناتــه. هــذه مجــرد كليمــات، مــع أن هــذا الرجــل يحتــاج إلــى مرثيــات ومآثــر، يحتــاج 
إلــى كتــب ومقــاالت، وإلــى إشــادة بهــذه الشــخصية العظيمــة والتــي لألســف الشــديد ُحرمنــا منهــا، وتكالبــت عليهــا األعــداء مــن 
كل حــدب وصــوب، إنــه المــا عمــر. هــذا المــا عمــر كهــف المظلوميــن، حامــي حمــى اإلســام والمســلمين، هــذا الــذي يُضــرب 
ــال أنــه ال  ــا ســيتغنون باســمه وســيتغير التاريــخ وتتغيــر األمثلــة فيمــا بعــد فيُق بــه المثــل. وأعتقــد أن العــرب والمســلمين جميًع
يوجــد أشــجع مــن المــا عمــر، ال يوجــد أوفــى مــن المــا عمــر، أصــدق مــن المــا عمــر، ال يوجــد أجــرأ مــن المــا عمــر، وال أزهــد 
وال أعــدل مــن المــا عمــر. أنــا أعــذر مــن يلومنــا فــي حبــه، فهــؤالء الذيــن يلومننــا فــي حبــه ال يعلمــون، يلــوم الائمــون حبنــا، 

يقولــون إنكــم تطــرون عليــه، هــذا الرجــل لــم يأخــذ حقــه أصــًا!
هللا -ســبحانه وتعالــى- يقــول: }إِنَّــَك َميِّــٌت َوإِنَُّهــْم َميِّتـُـوَن{ هــذا لرســول هللا -صلــى هللا عليــه وســلم-، إًذا المــوت حــق، وهللا يخاطــب 
رســوله -صلــى هللا عليــه وســلم-: }أَفـَـإِْن ِمــتَّ فَُهــُم اْلَخالـِـُدوَن{ حتــى ال يتعلــق أحــد ببشــر، فــا بــد أن يســتفيق النــاس وأن يعــودوا 

ــر. لرب البش
مهمــا عــا كعبــه، وعــا نجمــه، وكان مثــااًل ومضربًــا للعــدل، فإنــه فــي النهايــة ميــٌت. ولكــن انظــروا أنــه ابــن خمــس وخمســين 
ــا! المــا عمــر مــات -رحمــة هللا عليــه- وأنــا أحســبه شــهيًدا ألنــه مــات مريًضــا، والمبطــون كمــا تعلمــون شــهيد بــإذن هللا  عاًم
-ســبحانه وتعالــى-. باإلضافــة إلــى أن ســبب هــذا الــذي حــدث لــه هــو التضييــق الشــديد، فنحســبه مــن الشــهداء البــررة بــإذن هللا 

-ســبحانه وتعالــى- ولــو كان علــى فــراش المــوت.
كل الكلمــات محشــورة فــي صــدري مــن حزنــي علــى فــراق هــذا الرجــل العظيــم، وإنــا لفراقــه بحــق لمحزونــون، طبًعــا ال نقــول إال 

مــا يرضــي الــرب، ولكننــا نقــول إنــا هلل وإنــا إليــه راجعــون.
وكأن للمــوت تـِـرةً فــي خيارنــا، فعــًا يصطفــي خيارنــا، الرجــل ابــن خمــس وخمســين ســنة! لــم يكــن طاعنـًـا فــي الســن، هــو مــن 
ــَدح المعــّا فــي أنــه ال يوجــد فــي خــال  نفــس عمرنــا، ورغــم ذلــك فإنــه هكــذا فــي فتــرة زمنيــة وجيــزة حــاز هــذا الســبق، والقَ
مائــة عــام -واســتقرئ كمــا شــئت، وابحــث كمــا شــئت فــي خــال القــرن المنصــرم، منــذ وفاتــه إلــى مائــة عــام مــن قبــل- ال يوجــد 

حاكــم مســلم يســتحق بجــدارة أن يُلقــب باإلمــام المجــدد كالمــا عمــر، هــو الوحيــد الــذي يســتحق هــذا.
اذهبــوا شــرقًا وغربًــا وشــمااًل وجنوبًــا فــي تاريــخ الممالــك اإلســامية علــى مــدار مائــة عــام، ســتجدون أن هــذا الرجــل الحاكــم 
المســلم الوحيــد الــذي يســتحق أن يُلقــب بالمجــدد فعــًا. جــّدد فــي كل شــيء، لــم يــأِت علــى حيــن غــرة، لــم يختــاروه مــن مغــارة، 

تاريخــه ناصــع وشــاهد عليــه، نشــأ وترعــرع فــي بيئــة اإلســام، وكان الجهــاد الزمــة لــه.
هــذا المجاهــد بحــق اســمه المــا محمــد عمــر مجاهــد -كانــوا يلقبونــه هكــذا المجاهــد محمــد عمــر المجاهــد ابــن مولــوي غــام 
نبــي-، مــن أســرة عريقــة، مــات أبــوه وهــو ابــن خمــس ســنين، هــو مــن مواليــد ســنة 1960م، ونحــن اآلن فــي 2015 يعنــي مــات 
ابــن خمــس وخمســين عاًمــا. لكــن هــذه الســنون نجــوم وكواكــب ودراٍر فــي ســماء الجهــاد، صفحــة منيــرة فــي ســماء المســلمين، 
حفــر لنفســه اســًما بيــن هــؤالء العمالقــة بيــن هــذه الكواكــب النيــرات. وعندمــا تذكــر المــا عمــر كأنــك تســتحضر عبــق التاريــخ؛ 
تتكلــم عــن عمــر بــن عبــد العزيــز، تتكلــم عــن الخلفــاء الراشــدين، وكأنــك فــي عصــر صحابــي، لكــن النــاس فــي واد وهــو فــي 

واد آخــر!
هل رأيتم حاكًما بهذا الوفاء؟ هل رأيتم حاكًما مسلًما يحكم بالعدل في هذه الحقبة التي نعاصرها نحن أو التي مضت؟

لــم نجــد، فهــو مجــدد، جــدَّد شــباب اإلســام، وأثبــت أن الحاكــم المســلم بحــق يســتطيع أن يأمــر فيُطــاع. كلمــة )مــن يجــدد لهــا 
أمــر دينهــا( هــذه الكلمــة قــد تشــمل العلمــاء، تشــمل الفقهــاء، تشــمل المجاهديــن، تشــمل كل مــن يبــرز فــي فــن مــن هــذه الفنــون 

وفاة احلاكم املسلم اجملدد املال عمر رمحه اهلل
خطبة جمعة للدكتور هاني السباعي
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ومــن العلــوم، ومــن الزهــاد والعبــاد، كلمــة عامــة تشــمل كل مائــة عــام مــن يجــدد لهــا أمــر دينهــا. لكــن الــذي يســتحقها بجــدارة 
هــم الســاطين إذا عدلــوا، كعمــر بــن عبــد العزيــز كان فــي زمانــه -رحمــه هللا- علمــاء، وســبقه مــن كان أفضــل منــه، وبعــده جــاء 
مــن األخيــار أيًضــا، ورغــم ذلــك كان علــى رأس المائــة الثانيــة المجــدد بــا منــازع؛ ألنــه يأمــر فيُطــاع، هــو ســلطان لــه الســلطة 

والقــوة، ورغــم ذلــك زهــد فــي مــا عنــد النــاس، زهــد فــي الحيــاة الدنيــا ومتاعهــا.
ــى  ــه شــهدوا عل ــن هــم يعادون ــى الذي ــن حضــروه، حت ــن عاصــروه، والذي ــن شــاهدوه، والذي ــم هــذا المــا عمــر الذي ــاهلل عليك ب
بســاطته، وعلــى زهــده، وعلــى ورعــه. هــذا رجــل بســيط، كان يعيــش كبقيــة األفغــان، كبقيــة النــاس الفقــراء البســطاء، لذلــك 
أحبــوه. هــذا الرجــل لــم يكــن يملــك مســكنًا وال بيتـًـا، حتــى طائــرات الغــدر األمريكيــة لمــا قصفــت منــزل اإلمــارة الــذي كان فيــه فــي 
قندهــار، بنــوا لــه مســكنًا آخــر ببيــت اإلمــارة مــن الطيــن هكــذا، ال يوجــد عنــده بيــت، بمعنــى أنــه أفقــر حاكــم حكــم بــاد المســلمين 
-ليــس فــي أفغانســتان فقــط- فــي بــاد اإلســام عامــة، المــا عمــر أفقــر حاكــم. هــم كانــوا يقولــون فــي ترجمتــه أنــه أفقــر حاكــم 

حكــم أفغانســتان، لكنــه هــو أفقــر حاكــم علــى مســتوى العالــم اإلســامي بأســره، ال يوجــد أفقــر مــن المــا عمــر.
ــاح الــروس هــؤالء  ــم يتلعــب. هــذا الــذي نشــأ فــي الجهــاد وهــو صغيــر وتَرعــرع، ولمــا اجت ــم يتلــون، ل حاكــم مســلم بحــق، ل
الســوفيت والواليــات الســوفيتية الشــيوعية، هــذا الــدب األحمــر الكبيــر المرعــب فــي العالــم لمــا اجتاحــوا أفغانســتان ســنة 1979م  

المــا عمــر كان فــي شــبابه يعنــي فــي بدايــة العشــرينات، وجاهــد وهــو شــاب.
ــا، أعمامــه  ــا معلًم ــا مدرًس ــم، أبــوه كان مولويً ــه كلهــا مــن المدرســين والمعلميــن وأهــل العل ــى أيــدي أعمامــه، عائلت تربــى عل

ــه وعائلتــه، ومــن عوائــل كلهــا أبطــال فــي التاريــخ اإلســامي. وأخوال
يعنــي هــذه بيئــة معروفــة، صفحتــه مكشــوفة، لــم يــأِت علــى حيــن غــرة ويعيــن نفســه خليفــة أو أميــًرا للمؤمنيــن، لــم يــأِت مــن 
مغــارة أو لــم يــأِت نتيجــة اســتغال ثغــرة معينــة وفجــأة نصبــوه أميــًرا للمؤمنيــن! ال، المــا عمــر تاريخــه فــي الجهــاد هــو الــذي 
أوصلــه. جاهــد واقــرأوا معاركــه ضــد الســوفييت، شــارك فــي جميــع المعــارك ضــد الســوفييت وهــو شــاب، وكان يُلقــب بصائــد 
ــات التــي اصطادهــا وكان  ــرة الدباب ــم يســتطيعوا أن يحصــوا مــن كث ــوا أنهــم ل ــى قال ــآر بــي جــي، حت ــا ل ــات، كان محترفً الدباب

يحرقهــا بــاآلر بــي جــي مــن كثرتهــا. تاريــخ!
أصيــب فــي المعــارك أربــع مــرات، آخــر معركــة أُصيــب فيهــا فــي عينــه اليُمنــى، الصــورة الشــهيرة التــي ترونهــا هــذه، عينــه 
اليمنــى فقدهــا فــي ســبيل هللا. كمــا كان الصحابــة يفقــدون، مــن يفقــد طرفـًـا مــن أطرافــه، ومــن يفقــد عينـًـا، هللا ســيبدله هــذه العيــن 

إن شــاء هللا، هــو اآلن نحســبه فــي مقعــد صــدق عنــد مليــك مقتــدر.
لــم يــأِت علــى حيــن غــرة وتاريخــه شــاهد علــى ذلــك، عــاش فــي الجهــاد، وترعــرع فــي الجهــاد، ونشــأ فــي الجهــاد، فصــار الجهاد 
الزمــة لــه، ولمــا صــار حاكًمــا مســلًما ولقبــوه ســنة 1416ه بأميــر المؤمنيــن، بكــى أمــام العلمــاء؛ ألنــه شــعر أن المنصــب كبيــر، 
وقــال لهــم: "أيهــا العلمــاء قّومونــي، أنتــم ســدنة هــذا الديــن وحراســه، إذا رأيتــم اعوجاًجــا فإنــي ســأقاضيكم إن لــم تبلغونــي أمــام 

هللا"، يعنــي ال تغيبــوا علــّي مظلمــة أو انحرافـًـا، قّومــوا هــؤالء الطلبــة، قّومــوا هــؤالء النــاس، فأنتــم العلمــاء ســادتنا وأســاتذتنا.
ال كهــؤالء المســتكبرين الذيــن جــيء بهــم علــى حيــن غــرة يســتكبرون علــى العلمــاء وعلــى الشــيوخ، هــؤالء الذيــن جــيء بهــم 
وال نعلــم مــن أيــن أتــوا فجــأة ونصبــوا أنفســهم حمــاة لإلســام والمســلمين، رغــم أنهــم نقمــة علــى اإلســام والمســلمين. المــا 
عمــر كان رحمــة مهــداة بحــق لهــذه األمــة -وأقولهــا وال أتألــى علــى ربــي-، ولكــن نظــًرا لشــيوع الفســاد والظلــم فــي األمــة لــم 
تســتحق أن يحكمهــا هــذا الرجــل العظيــم؛ فعمــر يحتــاج إلــى رعيــة كمــا قــال علــي بــن أبــي طالــب: "أنــا كنــت رعيــة عمــر فكنــا 
نطيعــه، أمــا أنتــم فقــد تغيرتــم". فــإًذا هــذا الرجــل كان يســتحق أن يكــون ولكــن هللا -ســبحانه وتعالــى- جعلــه حجــة علــى هــؤالء. 

إًذا نشــأ هــذا الحاكــم المســلم بحــق.
أحــد هــؤالء لمــا نقــول عليــه مجــدد يســتنكرون، حتــى كلمــة مجــدد يستخســرونها! يقــول لــك والعلمــاء والشــيخ فــان، يــا رجــل! 
نحــن نتكلــم علــى الحــكام، اتقــوا هللا. هــل يوجــد حاكــم مســلم أصــًا يحكــم فــي العالــم اإلســامي؟! هــل يوجــد أي حاكــم يُلقــب مســلًما 

يحكــم فــي العالــم اإلســامي بالعــدل كمــا كان يفعــل المــا عمــر؟!
ــروب  ــتان وه ــقوط أفغانس ــد س ــل وبع ــقوط كاب ــد س ــر، بع ــن المنك ــا ع ــبًا ناهيً ــروف محتس ــًرا بالمع ــه آم ــدأ حيات ــر ب ــا عم الم
ــة  ــال الخليجــي بصف ــات، والم ــى عصاب ــت أفغانســتان إل ــروا أفغانســتان، وتحول ــم، األعــداء دم ــك وانتحاره ــد ذل الســوفييت بع
خاصــة أفســد قــادة المجاهديــن، كحكمتيــار وربانــي ومســعود وهــؤالء جميًعــا وســياف كلهــم صــاروا يتقاتلــون، وصــارت الفوضــى 

فــي العالــم، هــو الــذي حكــى بنفســه ذلــك.
المــا عمــر قــام باألمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر هنــاك فــي قندهــار في بلــده، بدأ بنفســه وكــون مجموعة مــن الطلبــة، ولما 
نجحــوا رحــب بهــم النــاس، ألنهــم ضاقــوا ذرًعــا بالمفســدين، وبتجــار المخــدرات، وهــؤالء الذيــن كانــوا يتحكمــون فيهــم جنــراالت 
المخــدرات والحــرب، وكانــوا يضيقــون علــى النــاس، كميــن هنــا وكميــن هنــا، ويوقفــون النــاس، ويرهقونهــم باألمــوال. كنســهم، 
طهــر قندهــار كاملــة، وطهــر المدائــن والقــرى التــي حولهــا، ثــم جــاء العلمــاء واجتمعــوا عليــه. أكثــر مــن ألــف وخمســمائة عالــم 

بأســمائهم ومعارفهــم وقبائلهم.
ــاك فــي أفغانســتان ال يعترفــون بالمناكيــر، وال يعترفــون بمــا يُســمى بالســند المــزور، تعمــل ســنًدا مــزوًرا وعشــرة أســماء  هن
مــزورة! هــم حفظــة، يعلمــون مــن أنــت وإلــى أي ســالة إلــى أكثــر مــن عــدة أجيــال، يعلمــون مــن أنــت ومــن قبيلتــك. هــؤالء 
ــرة  ــى إم ــوه عل ــت، بايع ــك الوق ــي ذل ــوه ف ــر ونصب ــا عم ــوا الم ــن عين ــم الذي ــي أفغانســتان ه ــم ف ــف وخمســمائة عال ــا أل جميًع
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المؤمنيــن، وعلــى أن يجاهــد المفســدين. فــي ســنتين كنــس أفغانســتان كاملــة، اجتــاح ودخــل كابــل، وقضــى علــى المفســدين. 
أتذكــرون الصــورة الشــهيرة التــي دخلــوا فيهــا علــى نجيــب هللا وعلقــوه وأخــذوه مــن مكتــب األمــم المتحــدة فــي كابــل وعلقــوه 
ــك الوقــت، مــا  ــل فــي ذل ــوا يتحكمــون فــي كاب ــا، رغــم أنهــم كان ــار وال مســعود وال هــؤالء جميًع ــم يســتطع ال حكمتي ــة؟ ل عاني

ــك الوقــت. اجتــرؤوا أن يقيمــوا حــًدا وال شــريعة فــي ذل
ــم  ــم يأتــي أغيلمــة أشــرار يعيبــون علــى المــا عمــر وعلــى طالبــان ويتهمونهــم بأنهــم مشــركون! المــا عمــر مشــرك!! خبت ث

وخســرتم، هــذا الــذي أقــام الشــرع مــن أول يــوم، هــذا الــذي يجاهــد.
لــم نعــرف لخليفتهــم الســفاح األفّــاك تاريًخــا فــي الجهــاد. هــل ســمعتم أنــه جاهــد فــي أفغانســتان والســاحة كانــت مفتوحــة؟! أو 
فــي البوســنة؟! أو فــي الشيشــان؟! أو فــي أي مــكان؟! فــي بلــده حتــى العــراق؟! هــل كان هــذا الــذي نصبــوه ودمــر وشــق صفــوف 

اإلســام وشــرخ الجهــاد هــل كانــت لــه ســابقة؟
ــر، والفتنــة اســتحرت، حتــى  قــام علــى حيــن غــرة واســتغل هــؤالء األغــرار والذيــن دغــدغ مشــاعرهم فشــرخ الســاحات، ودّم

اضطــرت طالبــان فــي النهايــة أن تعلــن عــن وفــاة المــا محمــد عمــر.
هــذا المــا عمــر تاريخــه هكــذا واضــح. أهــل الحــل والعقــد اختــاروه، وهــم الذيــن نصبــوه أميــًرا للمؤمنيــن. فــي عهــده علــى مــدار 
خمــس ســنوات -مــع الســنوات التــي قبلهــا، فإيــاك أن تظــن أنــه كان فــي الخمــس ســنوات فقــط، قبلهــا أيًضــا هــو كان فــي الجهــاد- 

علــى مــدار هــذه الســنوات مــا الــذي حــدث فــي أفغانســتان؟ مــاذا جــدد وفعــل؟
أفغانســتان طــوال عمرهــا مقبــرة للغــزاة، دمــرت واقتلعــت إمبراطوريــات، ابتلعــت الفــرس، وابتلعــت الــروم، وابتلعــت كل مــن 

حــاول أن يجــرب حظــه ونصيبــه إال اإلســام هــو الــذي احتواهــم.
اإلجليــز راحــوا، دمروهــم عــدة مــرات، وقتلوهــم فــي ممــر خيبــر. وابتلعــوا الــروس كاملــة، رغــم أن الــروس كانــوا أقــوى، أكثــر 
مــن مائــة ألــف جنــدي روســي بقــوة ال تتخيلونهــا، ضربــوا أفغانســتان بــكل الحمــم، وبــكل مــا تتخيلونــه مــن قــوة، صــاروا أثــًرا 

بعــد عيــن، وانهــار االتحــاد الســوفيتي ببركــة هــؤالء المجاهديــن.

هؤالءآباؤهــم مجاهــدون، وأجدادهــم مجــددون، ورثوهــا كابــًرا عــن كابــر. ال مثــل هــؤالء الصعاليــك! الذيــن ُولــدوا فــي رحــب 
مــا يُســمى الربيــع العربــي، وهــؤالء الذيــن ُولــدوا أو عاشــوا فــي الشــوارع، يتســكعون فــي شــوارع أوروبــا وشــوارع الــدول 
العربيــة، وهــؤالء الذيــن خرجــوا مــن الحانــة إلــى الكاشــينكوف ثــم بعــد ذلــك يتعالــون علــى العلمــاء ويشــتمون المــا عمــر!

تخيــل يشــتمون المــا عمــر! وهــو كان يجاهــد وهــم كانــوا فــي أصــاب آبائهــم، وآباؤهــم ربمــا كانــوا يلعبــون فــي الشــارع وراء 
عربــات الــرش يجــرون وراءهــا مثــل األطفــال.

هــذا هــو المــا عمــر الــذي يُشــتم اآلن ويُهــان اآلن! لكــن الحمــد هلل معظــم األمــة احتضنــت هــذا الرجــل، وســيرة هــذا الرجــل فــي 
قلوبهــا قبــل عقولهــا.

ــا، هــذا هــو  ــه شــآبيب الرحمــة يوميً ــا! وهــذا الرجــل ســبحان هللا! تُصــب علي ــات يوميً أمــا هــؤالء انظــروا تصــب عليهــم اللعن
ــم أيهــا األوغــاد األشــرار. ــا وبينك ــارق بينن الف

ــا، أحــد الصحفييــن يذهــب ويحكــي لــي شــخصيًا وهــو علمانــي  هــذا هــو المــا عمــر، وهــذه هــي مآثــره. البلــد كانــت أمنًــا وأمانً
ــا عــن أيــام طالبــان فــي  للنخــاع فــي جريــدة معينــة مشــهورة، يقــول: كان يذهــب بنفســه إلــى أفغانســتان، وذهــب ليعمــل حديثً
عهدهــا. يقــول وُســرقت منــه الحقيبــة قبــل "جــال آبــاد" هكــذا فــي تاكســي، وذهــب إلــى كابــل ونســي الصحفــي هــذه الحقيبــة، 
وفيهــا كل المعلومــات واألشــياء التــي جــاء مــن أجلهــا. مباشــرة قــال لــه هــذا الطالبانــي الــذي كانــوا يحتقرونــه وينظــرون إليــه 
شــزًرا، قــال لــه: اهــدأ ســنأتي لــك بهــا. لــم يجــرؤ أحــد، صاحــب التاكســي أوصلهــا ألقــرب نقطــة لطالبــان، قــال: خــذوا هــذه نســيها 

صاحبهــا. تخيلــوا اآلن هــل يجــرؤ أحــد؟
نفــس هــذا الصحفــي نــزل أيــام االحتــال، قــال لــي: وهللا مــا كنــا نســتطيع، األمريــكان فــي الســفارة البريطانيــة هنــا، والســفارة 
األخــرى، يقولــون: ال حــل لكــم إال البيــات فــي الســفارة األمريكيــة، أو البيــات فــي الســفارة البريطانيــة، لــو تريــدون أن تبيتــوا فــي 
نــزل وفــي فنــادق وقعــوا لنــا أننــا عرضنــا عليكــم حتــى ال تحملونــا إذا ُخطفتــم أو قُتلتــم أو ابتُززتــم أو أي شــيء حــدث. يقــول فعــًا 
وحــدث وجربنــا ودخلنــا فــي فنــدق، كل يــوم أدفــع عشــرة دوالرات للحــارس ينظــر إلــّي؛ الجاكيــت، النظــام، شــكلك هكــذا، رغــم أن 
هــذا كان تابًعــا تحالــف الشــمال، لــص مــن لصــوص تحالــف الشــمال وتابــع لألمريــكان أصــًا، يقــول: وإذا لــم أســتطع يقولــون: 
إن لــم تعطــه إمــا ســتُخطف أو يُســلط عليــك بعــض النــاس يقتلونــك، أفضــل لــك أن تدفــع العشــرة دوالرات يوميًــا، يقــول: فكنــت 
أدفعهــا حتــى اضطــررت إلــى أن أرجــع إلــى الســفارة البريطانيــة وأبيــت فيهــا مــرة أخــرى مــن الخــوف والرعــب. هــذا فــي قــوة 

االحتــال البريطانــي، وفــي كابــل المحروســة مــن المارينــز.
ولكــن فــي أيــام طالبــان كان األمــن واألمــان؛ أحصــوا عــدد الســرقات، أحصــوا جرائــم المخــدرات، هــذه المخــدرات التــي كانــت 
عبــارة عــن عقبــة كــداء أمــام كل الحكومــات التــي حكمــت هــذه البــاد، قضــى عليهــا المــا عمــر، وقضــت عليهــا طالبــان فــي 

فتــرة وجيــزة جــًدا.
كادت المخــدرات -بشــهادة األمــم المتحــدة علــى اإلســام والمســلمين- أن تنتهــي نهائيـًـا؛ ألن المخــدرات لهــا رعايــة خاصــة، أخــو 
كــرزاي هــو الــذي يرعــى المخــدرات، وبعــض النــاس فــي األمــم المتحــدة والناتــو، كل هــؤالء مافيــا ضخمــة، هــذه البلــد ســتكون 
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ســهلة رخيصــة للمخــدرات إذا قضــوا علــى طالبــان.
اتهمــوه بأنــه يحــارب النســاء ويحــارب التعليــم، هــذا الرجــل أنشــأ مدرســة لتعليــم النســاء، والطــب، والحياكــة، رغــم أن األصــل 
ــم الرجــال المســاكين هــؤالء الفقــراء، ماييــن مقطعــة األوصــال نتيجــة األلغــام وغيــر ذلــك والجرحــى الذيــن ُجرحــوا فــي  تعلي

الحــروب، ورغــم ذلــك فعــل الرجــل. ولكــن هــو كان يريــد اإلســام وااللتــزام بالهــدي الظاهــر.
هم بعد ما فعلوا ما يُسمى "التحرير"، وهو التنجيس والطمس والتدمير لكابل، هل تغير شيء؟

النســوة حتــى اآلن رغــم الفجــور ورغــم هــؤالء الهنــدوس ورغــم كل هــذه الملــل والنحــل التــي جلبوهــا مــن أوروبــا ومــن دول 
الهنــد ومــن غيرهــا، ال يــزال الشــادور كمــا هــو، والزم اللبــس الــذي تلبســه النســاء، رغــم أن هــذه المدينــة متفرنجــة جــًدا.

هــذا المــا عمــر، األمــن، األمــان، قضــى علــى المخــدرات، وكان فــي البدايــة هنــاك تحســينات واتفاقــات مــع الصيــن وغيرهــا فــي 
البتــرول وغيــره. الرجــل فعــل أشــياء كثيــرة، ورغــم ذلــك كانــوا يتهمونــه، هــذا محطــم األصنــام، يقولــون عليــه مشــرك!

يــا رجــل عيــب! حتــى أنتــم حرســتم قبــر الرجــل الباشــا التركــي، هــل يجــوز شــرًعا أن تحرســوه؟ أنتــم كنتــم واقفــون باســم الخليفــة 
وباســم دولــة اإلســام تحرســون قبــر الباشــا عنــد األتــراك، هــل يجــوز هــذا شــرًعا؟ بازمتكــم هــل يجــوز؟ وكيــف تتفقــون مــع 
هــؤالء المرتديــن؟ وأنتــم تقولــون ال يجــوز االتفــاق مــع مرتــد وال معاهــدة مرتــد. والمــا عمــر فــي أصنــام بــوذا كل الدنيــا ذهبــت 
إليــه، دّمــر أصنــام بــوذا ألنهــا كانــت تُعبــد فــي ذلــك الوقــت، وليســت أصنــام حليــة هكــذا، ليســت مثــل األصنــام المصريــة، ليســت 

مثــل األهرامــات، كانــت تُعبــد يعبدهــا اليابانيــون، والبوذيــون يعبدونهــا ويقدســونها، ولذلــك هــو حــّج العلمــاء فــي ذلــك.
يُقــال عنــه مشــرك؟! هــذا الــذي ائتســى بنبــي هللا إبراهيــم، وحــجَّ العلمــاء وقــال لهــم لمــا أتــوا ليجادلــوه وكان منهــم القرضــاوي 

ومجموعــة مــن المشــايخ فــي مصــر وغيرهــا مــن العالــم اإلســامي. أخجلهــم، قــال هاتــوا األدلــة الشــرعية.
هــذا هــو المــا عمــر، هــذا الموحــد، الــذي يُتهــم اآلن مــن حراقيــص وصبيــة وأشــرار البغــدادي يتهمــون هــذا الرجــل بالشــرك! 
ويفرحــون بمقتلــه! يقولــون قُتــل، مــات، فرحانيــن. يظنــون هــم علــى مثــال "خــا لــك الجــو فبيضــي وفرخــي". المــا عمــر مــات 
فمعناهــا أن أهــل أفغانســتان، والقبائــل، وكل هــؤالء الطالبــان، ســيأتون راكعيــن، ويقولــون لــه يــا خليفــة المســلمين فــي الموصــل 

نحــن نبايعــك!
واهمــون، مســاكين، تعيشــون فــي خرافــة، وفــي أوهــام. اليــوم جاءكــم مــا يســوؤكم. البيــان فــي صبيحــة هــذا اليــوم، بيــان مجلــس 
شــورى اإلمــارة اإلســامية بأفغانســتان، بينــوا أنهــم اختــاروا أهــل الحــل والحــق، يعنــي أهــل الحــل والعقــد. اختــاروا مجموعــة 
ــا ســابقًا للمــا عمــر رحمــه هللا. المــا أختــر مــن الســابقين  مــن العلمــاء وبعــد ذلــك اختــاروا المــا أختــر، وهــو كان أصــًا نائبً
والمجاهديــن، لــم يــأت علــى حيــن غــرة أيًضــا! المــا أختــر كان هــو الــذي يقيــم اإلجــراءات كلهــا فــي طالبــان، كان هــو المســؤول 

عــن كل اإلجــراءات واالتفاقــات.
المــا محمــد أختــر منصــور تــم اختيــاره بإجمــاع العلمــاء ومشــورة العلمــاء. واختــاروا نائبيــن وهمــا: هبــة هللا اخنــد زاده وهــو 
الرئيــس العــام للمحاكــم اإلســامية فــي أفغانســتان كلهــا، والمــا اآلخــر مــا مشــهور جــًدا وهــو المــا ســراج الديــن ابــن الشــيخ 
جــال الديــن الحقانــي، وهــذا دليــل علــى أن المــا ســراج الديــن القائــد الشــهير ابــن القائــد العظيــم حقانــي لــم يُقتــل كمــا أُشــيع، 
اليــوم قالــوا أنهــم اختــاروه نائبـًـا أيًضــا، اختــاروا المــا أختــر ومعــه نائبــان. فموتــوا بغيظكــم فهــذا مــا يســوؤكم، علمــاء أفغانســتان 

اختــاروه وانتهــى األمــر.
ــاغبون  ــؤالء المش ــار، ه ــذا االختي ــض ه ــم يرف ــول بعضه ــر ويق ــي تويت ــب ف ــم يكت ــؤالء، أحده ــغبين ه ــغب المش ــن ش ــك م دع
ــم شــيء،  ــد له ــض، وال يوج ــن نرف ــن نح ــم ويقول ــون به ــي باكســتان، ويتصل ــض وســائل اإلعــام ف ــى بع ــون إل ــد يأت المطاري
كنســوهم حتــى فــي ننکرهــار لمــا قتلــوا وغــدروا. قتلــوا الوالــي مــن طالبــان، هــؤالء المطاريــد الذيــن أيــدوا هــذا الخليفــة الســفاح 
الســفاك للدمــاء، الخارجــي قاتــل المســلمين، فلمــا قتلــوا الوالــي قتلوهــم وأخرجوهــم مــن ننکرهــار ومــن األماكــن التــي كانــوا 

فيهــا. فــا تفرحــوا كثيــًرا.
ألنهــم يظنــون أنــه لمــا مــات المــا عمــر معنــى ذلــك أن أفغانســتان وطالبــان ال بــد أن تبايــع، أنــت أصــًا حتــى لــو كنــت صالًحــا 
فخافتــك باطلــة. هــؤالء يظنــون أننــا نعتــرض عليهــم بســبب الخافــة، القضيــة ليســت هكــذا، نحــن اعترضنــا فــي البدايــة ألنهــم 
يكفــرون المســلمين بــدون ضوابــط، وأعملــوا الســيف فــي المســلمين واســتباحوا الدمــاء المعصومــة باإلســام هــذه ناحيــة. ســفكوا 

الدمــاء فقلنــا عنهــم خــوارج، ثــم بعــد ذلــك أعلنــوا الخافــة هــذه مســألة أخــرى، قلنــا لهــم أن هــذه خافــة باطلــة.
يــا رجــل حتــى طالبــان لمــا اختــارت فــي مجلــس الشــورى صبيحــة اليــوم ذكــروا لنــا األســماء، وذكــروا لنــا شــخصيات معروفــة، 
وهــذه أســماء معروفــة عنــد طالبــان، فمــن هــم؟ مــن هــم الذيــن اختــاروا هــذا الرجــل الــذي ليــس لــه أي ســابقة أو تاريــخ، ليــس 
لــه أي شــيء، فقــط قالــوا أنــه قرشــي. -ويــا مشــي ولبســها فــي أي قرشــي حتــى يكــون أميــًرا، الرجــل كبــر فــي دماغــه ظــن 
أنــه خليفــة بحــق!-، أنــا ال أريــد أن أعكــر عليكــم بهــذه الســيرة، أالحــظ أنكــم تشــمئزون عندمــا نذكــر ســيرة هــؤالء الســفاحين 

الســفاكين.
لكــن انظــروا إلــى المــا عمــر، هــذا المــا عمــر الــذي ضــرب أروع مثــل فــي التاريــخ، الذيــن عاشــوا هــذه الحقبــة لــن يشــعروا 
بهــا جيــًدا، سيشــعر بهــا الذيــن يأتــون ويكتبــون بعــد ذلــك مــن األجيــال القادمــة إن شــاء هللا، سيشــعرون بعظمــة هــذا الرجــل، 
عندمــا تعــرض عليــه أمريــكا كل مغريــات الدنيــا، ويبقــى فــي الســلطة، ويبقــى حاكًمــا مســلًما لكــن ال بــد أن يســلم لهــم هــذا الرجــل 
المســلم والجماعــة التــي معــه، يعنــي الشــيخ أســامة -رحمــة هللا عليــه- والدكتــور أيمــن، فقــط رجليــن، يســلمهما لهــم ويعيــش 
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آمنًــا، ويحكــم بالشــريعة أو يحكــم بــأي شــيء ال يهــم. كمــا فعلــوا مــع آل ســعود فهــم كانــوا يحكمــون بالشــريعة فــي الظاهــر. ولكــن 
الرجــل قــال: "هــذا وعــد بــوش وهــذا وعــد هللا، وعــد هللا أرحــب، فاختــرت وعــد هللا وتركــت وعــد بــوش".

ــر  ــي 7 أكتوب ــن 2001 ف ــر، م ــون المــا عم ــم ســنة يحارب ــوَن{، انظــر ك ــا تَأْلَُم ــوَن َكَم ــْم يَأْلَُم ــوَن فَإِنَُّه ــوا تَأْلَُم ــك }إِْن تَُكونُ ولذل
هــذا التاريــخ الــذي ال يُنســى، قنابــل اإلجــرام وأكثــر مــن ثاثيــن دولــة دمــرت هــذا البلــد المســلم. بــل بموافقــة هــذه الحكومــات 
المحســوبة زوًرا علــى اإلســام والمســلمين. أول واحــد مــن عائلــة المــا عمــر قُتــل كان عمــه محمــد، وعمــه محمــد حنيفــة هــذا 
قُتــل، وقُتــل لــه فــي المعــارك أربعــة مــن عائلتــه لوحــده، وحتــى فــي اليــوم الــذي ضربــوا البيــت قُتــل عــدد مــن عائلــة المــا عمــر. 

فقــط أحبابــه، وأبنــاء عمومتــه، وأخوالــه، وإخوتــه، وأعمامــه.
هــذا الرجــل لــم يــأِت علــى حيــن غــرة هكــذا، الرجــل مبتلــى منــذ صبــاه، ومنــذ صغــره، ومنــذ يتمــه، إلــى أن صــار أميــًرا للمؤمنيــن 
فــي أفغانســتان وهــو يتعــرض للمحــن ويتقلــب فــي المصائــب، ورغــم ذلــك رفــض أن يرضــخ للظالميــن، ولــه كلمــات فــي غايــة 

الحســن، وغايــة الروعــة، أن اإلنســان ممكــن يمــوت، والبــدن يمــوت، لكــن الديــن ال يمــوت.
هــل رأيتــم حاكًمــا فــي هــذه الحقبــة علــى مــدار مائــة عــام تكلــم عــن الديــن؟ النــاس عندنــا مــن غيــر شــيء وبــدون أي مقدمــات 
قــرون استشــعار عنــد حــكام مــن يُســمون حــكام المســلمين هــؤالء يقدمــون الديــن أصــًا، يقولــون خــذوا الديــن، ولــو ضغطــوا 

عليهــم أكثــر يقولــون وهللا لــو تأخــذوا الكعبــة وتجعلوهــا فــي آالســكا وتريحونــا!
هــذا الرجــل لــم يتنــازل عــن دينــه، وقــال لهــم هاتــوا لنــا أدلــة. تذكــرون المفاوضــات التــي دارت وكان ســفير باكســتان آنــذاك هــو 
عبــد الســام ضعيــف، عندمــا كان يقــول لهــم: ويقــول السرخســي فــي )المبســوط(، وفــي القــدوري، وفــي )العنايــة(، والمرغنانــي 
فــي كــذا، وفــي )الهدايــة( كــذا، ويقــول أبــو الحســن. وهــم يســخرون منــه ويضحكــون، هــو يحتــج لهــم بأقــوال علمــاء األحنــاف 
علــى أنــه ال يجــوز تســليم المســلم للكافــر، وقــال لهــم المــا عمــر بــكل صــراح: هاتــوا لنــا أدلــة، ولــو ســلمناه بعــد األدلــة لمســلمين 

ولــن نســلمه للكفــار، وال يجــوز لــي أن أســلمه.
ولمــا جــاءه  تركــي الفيصــل رئيــس المخابــرات أعطــاه درًســا قاســيًا، ورفــض أن يســلمه لهــم. قــال لــه: أنــت مــن بلــد الحرميــن 
والتوحيــد وتذهــب لتعبــد جــورج بــوش! هــذا هــو المــا عمــر، هــذا هــو االختبــار الحقيقــي، ال لهــؤالء الذيــن يختبئــون فــي مغــارة 

تحــت األرض ويغــررورن بالشــباب.
المــا عمــر كان فــي إمكانــه فعــًا أن يظــل حاكًمــا، وأن يظــل يحكــم أفغانســتان، لــم يذكــر المــا عمــر -وهاتــوا لنــا دليــًا واحــًدا 
أو أي شــيء مكــذوب حتــى- أنــه تبــرأ مــن الشــيخ أســامة وتبــرأ مــن كل الضيــوف المهاجريــن عنــده، بــل إنــه ظــل يدافــع عنهــم، 
ويدعــو لهــم بالخيــر. مــع أنــه مــن الناحيــة الواقعيــة لــم يكــن لــه ناقــة وال جمــل فيمــا حــدث فــي 2001 فــي موضــوع أحــداث 
ســيبتمر فيمــا يســمى "أحــداث البرجيــن" ال عاقــة لــه بالموضــوع، ورغــم ذلــك تحمــل األذى ولــم يلمــه شــعبه. لــم يخــرج عليــه 
شــعبه ينتقــم منــه ويقــول لــه أنــت تســببت مــع هــؤالء الضيــوف الذيــن دمــروا البــاد والعبــاد، تخيــل لــو كان المــا عمــر حاكًمــا 

عربيًــا مــن نوعيــة الحــكام الموجوديــن اآلن لســلمهم ولســلم الشــعب معهــم فــي مقابــل أن يبقــى فــي الحكــم.
ورغــم ذلــك رفــض المــا عمــر، ولــم يلمــه شــعبه، ولــم يلمــه القــادة الذيــن معــه، ولــم يوبخــوه، ولــم يتكلــم بــأي إســاءة لهــؤالء 
الضيــوف ولهــؤالء المهاجريــن. هــذا النــوع تجديــد لــم يكــن موجــوًدا، فهــو مجــدد فــي الوفــاء، مجــدد فــي الصــدق، مجــدد فــي 
الجهــاد، مجــدد فــي الهجــرة، مجــدد فــي الضيافــة وفــي الكــرم وفــي كل شــيء. حاتــم الطائــي يذبــح ثاثــة جمــال وُضــرب بــه المثــل 

فــي الضيافــة، هــذا رجــل ضــاع ملكــه، وضــاع ســلطانه، وقُتــل شــعبه! ورغــم ذلــك تقــول لــي أكــرم مــن حاتــم نعــم أكــرم.
هــذا هــو المــا عمــر. هــذه األمــة بســبب شــؤم معاصيهــا وبســبب هــؤالء العلمــاء الذيــن خذلوهــا فــاهلل حرمهــم مــن المــا عمــر، 
محرومــون، أنــا أقــول لكــم حتــى اآلن هــل رأيتــم -وكل العالــم تكلــم عــن وفــاة المــا عمــر- هــل رأيتــم أو ســمعتم حتــى اآلن حتــى 
ال أظلــم إلــى هــذه الخطبــة لــم أقــرأ التحــاد علمــاء المســلمين الــذي عنــده مــا شــاء هللا "إســهال" فــي البيانــات ألي حاكــم وألي 

طاغيــة، يرثــي المــا عمــر؟ أو يذكــره بكلمــات خيــر؟ أو يدعــو لــه؟ أيــن اتحــاد علمــاء المســلمين؟! 
بعــض هــؤالء مــن اتحــاد علمــاء المســلمين بمــا فيهــم الشــيخ القرضــاوي قابلــوا هــذا الرجــل، وجميــع مــن قابلــه يشــهد علــى 
ــر اإلســامية؟ حاكــم  ــة المنظمــات اإلســامية وغي ــم. أيــن بقي ــان يتي ــم يذكــروه حتــى ببي ــك ل زهــده وورعــه وتقــواه، ورغــم ذل
مســلم وضــاع ملكــه وكان شــرفًا وعــًزا للمســلمين ورغــم ذلــك لــم يتكلمــوا عنــه بجملــة حتــى يتيمــة، بــأي عبــارة حتــى يتيمــة. 

فقــط النــاس هــم الذيــن يتكلمــون.
أقول قولي هذا، وأستغفر هللا لي ولكم.

إن الحمــد هلل نحمــده ونســتعينه ونســتغفره، نثنــي عليــه الخيــر كلــه، نشــكره وال نكفــره، ونخلــع ونتــرك مــن يفجــره، اللهــم إيــاك 
نعبــد ولــك نصلــي ونســجد، وإليــك نســعى ونحفــد، نرجــو رحمتــك ونخشــى عذابــك، إن عذابــك الجــد بالكفــار ملحــق، وأشــهد أن 

ال إلــه إال هللا وحــده ال شــريك لــه، وأشــهد أن محمــًدا عبــده ورســوله وبعــد؛
رحــم هللا المــا عمــر أميــر المؤمنيــن اإلمــام المجــدد. إذا أردت أن تغيظهــم تعبــًدا هلل قــل لهــم اإلمــام المجــدد؛ يُصابــون بالســعار، 
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نعــم هــو المجــدد بحــق.
هنــاك شــبهة ال بــد أن أجيــب عنهــا، كنــت أتمنــى أن أتكلــم عــن كل المآثــر، ألن الموضــوع كبيــر وطويــل والخطبــة لــن تفــي بهــذا 

الغــرض. ولكــن شــبهة تاريــخ الوفــاة:
أول مــن أعلــن الوفــاة رســميًا وقالوهــا فــي مؤتمــر كانــت حكومــة العمالــة فــي أفغانســتان، وكل خبــر عاجــل فــي وكاالت األنبــاء 
أنهــم ســيتكلمون عــن وفــاة المــا عمــر. قالــوا لمــا خرجــوا بالموضــوع لــم يحســموا األمــر ولــم يؤكــدوا الخبــر قالــوا أنــه هنــاك 
ــي  ــان ف ــرب مــن طالب ــان مق ــك بي ــد ذل ــذا، بع ــر كان هك ــا. أول الخب ــق منه ــا نتحق ــاة المــا عمــر ونحــن ال زلن ــار واردة بوف أخب
البيانــات الموجــودة علــى تويتــر وغيــر ذلــك قالــت األخبــار كاذبــة وهــذه شــائعة، اليــوم الثانــي مجلــس الشــورى بلغــة البشــتون 

وبغيرهــا أكــدوا وقالــوا الخبــر صحيــح أن المــا عمــر تُوفــي.
ــا{، فنحــن كنــا نعلــق علــى طريقــة عــرض مثــل هــذه األخبــار لهــذه  ونحــن علقنــا ســاعتها بمــا علمنــا }َمــا َشــِهْدنَا إاِلَّ بَِمــا َعلِْمنَ
ــا فــي إعــان  الشــخصية العظيمــة، الشــخصية العظيمــة الكبيــرة، مثــل صعاليــك الحــكام وهــؤالء األمريــكان عندمــا يأتــون دائًم
خبــر واســتقرئ التاريــخ، كل مــن أكــد الخبــر كان األمريــكان دائًمــا فــي مقتــل هــؤالء. الشــيخ أســامة الــذي أكــد خبــر مقتلــه، فهــم 
أذاعــوا أنهــم قتلــوه عــدة مــرات، لكــن مــن الــذي أكــد الخبــر؟ أوبامــا بنفســه هــو الــذي أعلــن الخبــر. إًذا هــذا الخبــر أكيــد، ألنــه 

اســتحالة بجميــع المواصفــات أن رئيــس دولــة كبيــرة ســيقول إشــاعة مثــل هــذه، هــذه تنفــع فــي الــدول العربيــة.
قبلــه الشــيخ أبــو عمــر البغــدادي وأبــو حمــزة المهاجــر، وكان قبلهــم الشــيخ أبــو مصعــب الزرقــاوي -رحمــة هللا عليهــم- أيًضــا 
األمريــكان هــم الذيــن أكــدوا ذلــك، رغــم أن هــؤالء حكومــة الخضــران فــي العــراق هــي التــي أعلنــت عــدة مــرات، وجــيء برجــل 
وقالــوا مــرة أنــه هــو أبــو عمــر البغــدادي -رحمــه هللا-، واعتــرف علــى نفســه أنــه هــو أبــو عمــر البغــدادي ثــم لــم يكــن هــو أبــو 

عمــر البغــدادي. واألمريــكان ضحكــوا عليهــم ولــم يعلقــوا علــى الخبــر فــي ذلــك الوقــت. لكــن لمــا حــدث األمريــكان علقــوا.
- األمريكان عندما يقتلون بأنفسهم أو بواسطة تابعة لهم يعلنون بأنفسهم، ال ينتظرون أحًدا.

الــذي حــدث مــع المــا عمــر هــذه أكبــر آيــة مــن آيــات هللا أن أمريــكا والذيــن يعتقــدون فــي أمريــكا أنهــا تعلــم الســر وأخفــى، هــذه 
هــي أمريــكا لــم تعلــم ال ســر وال أخفــى فــي دولــة عندهــا آالف مــن قطعــان الجواســيس فيهــا، وحــدات مــن كل مــن تتخيلــون مــن 
التجســس موجــودة فــي أفغانســتان، والمخابــرات الباكســتانية واألفغانيــة وكل هــؤالء وعندهــم األقمــار الصناعيــة لــم يســتطيعوا 

أن يعرفــوا خبــر وفــاة المــا عمــر. ومــن الــذي أكــد خبــر وفــاة المــا عمــر؟ هــم طالبــان أنفســهم، مجلــس الشــورى.
ما معنى ذلك؟ أن هؤالء ال يعلمون كما تظنون كل شيء إال إذا أبلغتهم أنت وأخذوا المعلومة منك.

فــإًذا لــو كان الخبــر كمــا اآلتــي: لــو كان الخبــر أنــه تُوفــي منــذ ســنتين كمــا يُقــال، قالــوا أنــه تُوفــي فــي موقــع أنــا أكاد أشــك فــي 
هــذا الموقــع، هــذا موقــع محســوب علــى مــا يُســمى مكتــب سياســي هكــذا لطالبــان، قــد يكــون مخترقًــا أو أي شــيء، ألنــه حتــى 
لــو كان صحيًحــا ال يســتقيم مــع البيانــات األخيــرة هــذه، يقــول لــك المــا عمــر مــات منــذ ســنتين فــي 2013م، والتفصيــل أنــه كان 
فــي باكســتان وكان فــي مستشــفى وأدخلــوه .. ،كام ال يســتقيم، المــا عمــر وفــي مستشــفى وباكســتان! مــا شــاء هللا المــا عمــر 

وواحــد طبيــب يكشــف عليــه هكــذا!
ــل  ــل تحالي ــل ليعم ــذي دخ ــب ال ــذا الموضــوع الطبي ــي ه ــذي تســبب ف ــا أن ال ــي نعلمه ــة الت ــى الرواي إذا كان الشــيخ أســامة عل
)DNA( وغيــر ذلــك، عــرف أن هــذا هــو الشــيخ أســامة، فمــا بالــك بالمــا عمــر، يذهــب إلــى باكســتان مــا شــاء هللا ويمــرض 
هنــاك ويحملــوه ثــم ينقلونــه إلــى قندهــار وكأنــه ال يوجــد أعــداء والعمليــة ســهلة هكــذا. هــذه الروايــة هــي التــي يُقــال أنــه تُوفــي 

ســنة 2013 وهــي رائجــة جــًدا.
أنــا سأســلم بهــذه الروايــة جــداًل، طبًعــا حتــى اآلن طالبــان لــم تقــل لنــا بالتاريــخ بالضبــط متــى تُوفــي، لكــن هــذه الروايــة لــو كانــت 
صحيحــة فهــذا يــدل علــى عبقريــة طالبــان، وعلــى أنهــم وصــل بهــم الكتمــان والــذكاء بمــكان أنهــم تاعبــوا بــكل مخابــرات العالــم، 
ســنتين والعالــم وطالبــان لــم تتغيــر، مــن يعــرف جغرافيــة أفغانســتان، طالبــان اآلن فــي قنــدوز فــي الشــمال، طالبــان فتحــت حوالــي 
أكثــر مــن ثمانيــن قريــة فــي قنــدوز، فــي أقصــى الشــمال، وعــدد العمليــات التــي تعملهــا يوميـًـا ال تتخليونهــا، فتوحــات يوميــة علــى 

مــدار الســنتين هاتيــن، معنــى ذلــك أنــه فــي خــال ســنتين ال شــيء تغيــر. دولــة مؤسســات تتحــرك آليـًـا.
ــذ  ــا أســلم بهــذه الروايــة مــع أن هــذه الروايــة ال تســتقيم مــع البيــان األخيــر وســأقول لكــم لمــاذا، نســلم جــداًل أنــه تُوفــي من أن

ــه يتحــرك ويقــوم بهــذا. ســنتين، فنائب
قــد يقــول قائــل مــن الصعاليــك والحراقيــص الذيــن يحترفــون الكــذب أغيلمــة وحراقيــص وحرافيــش البغــدادي، يقــول لــك: إًذا 
كانــوا يوقعــون ويكذبــون علــى األمــة، يــا غبــي! هــم فــي حــرب. حتــى لــو ســلمنا براويــة الســنتين، هــم ال يقــرؤون فــي التاريــخ، 
وعقولهــم ســلموها إلــى أرجــل غيرهــم. انظــروا فــي حــوادث حدثــت فــي التاريــخ: شــجرة الــدر المؤخــرون يمدحونهــا لمــاذا؟ ألنها 
كتمــت خبــر وفــاة زوجهــا الســلطان نجــم الديــن بــن أيــوب؛ ألنــه كان فــي الحــرب الصليبيــة فــي موقعــة المنصــورة الشــهيرة، 
أخفــت الخبــر عــن الجنــود وعــن القــادة ولــم يعلــم بــه إال المقربــون جــًدا، هــي وقائــد الجيــوش والحــرس الخــاص والحاجــب فقطـــ، 
وكتمــت الخبــر، وكانــت تصــدر الفرامانــات باســم الســلطان، والســلطان ميــت، ولــم يعلــم الجنــود فــي ذلــك الوقــت. وهــذا موجــود 

اقــرؤوا فــي كتــب التاريــخ عــن هــذا الــذي حــدث، وكان الملــك ميــت، وهــذه الحــوادث تكــررت عنــد الشــرق وعنــد الغــرب.
يجــوز مــن ناحيــة المصلحــة الكــذب فــي الحــرب كمــا فــي نــص حديــث الرســول -صلــى هللا عليــه وســلم-: )الحــرب خدعــة(، ربمــا 
رأوا -وهللا أعلــم- رأى المحيطــون مــن أهــل العلــم عندهــم أنــه ليــس مــن المصلحــة اآلن اإلعــان ألنهــم فــي حالــة حــرب، طالبــان 
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تحــارب أكثــر مــن ثاثيــن دولــة حتــى اآلن. أنــت تعتقــد أن األمريــكان تركوهــا؟!
ــم ومجلــس الشــورى  ــا أصــًا أكاد أشــك فيهــا، هــي ال تســتقيم مــع الروايــة األخيــرة، ألن أســرته أعل ــة أن رغــم أن هــذه الرواي
أعلــم مــن الروايــة التــي يقــول عنهــا صاحبهــا أنــه أتــى بهــا مــن مكتــب سياســي وال يوجــد لــه أي صفــة رســمية، اجلــس واقــرأ 
ــى المتحــدث الرســمي باســم حكومــة  ــاة المــا عمــر، واســتمع إل ــذي نعــى لألمــة وف ــس الشــورى األول ال ــان مجل ــن: بي البياني
أشــرف غنــي رئيــس أفغانســتان المعيــن هــذا. هــذا العميــل وهــؤالء قالــوا إنهــم عندهــم معلومــات أن المــا عمــر تُوفــي منــذ أيــام، 
هــذه فــي المؤتمــر، فهــم يريــدون أن يتأكــدوا مــن هــذه المعلومــة، وهــذا يــدل علــى أن المــا عمــر تُوفــي تقريبًــا بعــد العيــد، ألن 
كتابــة البيــان يقولــون فيهــا وظــل أربعــة عشــرة عاًمــا يجاهــد، طيــب أربــع عشــر عــام يجاهــد هــؤالء األمريــكان يحســبونها مــن 
2001 يــوم الغــزو ونحــن اآلن فــي 2015 إًذا كــم عــام؟ 14 ســنة المــا عمــر يجاهــد. فلــو كانــت المســألة 2013 لــم يقولــوا هــذا. 
إًذا هــي أربعــة عشــرة عاًمــا وقالوهــا أســرته ومجلــس الشــورى، وابنــه المــا مولــوي يعقــوب، ومعــه هــؤالء األعيــان هــم الذيــن 

قالــوا ذلــك.
ومجلــس الشــورى عبــارة عــن تســعة مــن الكبــار وبعضهــم مراكــز أصــًا، بعــد ذلــك هنــاك مجلــس القضــاء المســتقل، والمجلــس 
ــاري  ــا عشــوائيًا، األنب ــان تســير خطً ــوا أن طالب ــة، ال تتخيل ــن 34 مديري ــر م ــذي يرعــى الحــرب، أكث ــس ال العســكري، والمجل
يحركهــا هكــذا أي كام، ال أحــد يعــرف هــو أيــن يذهــب أصــًا، فقــط ادخــل المســجد فجــر نفســك واقتــل المجاهديــن نعــم، اذهــب 
ــن  ــم م ــارع وينتق ــى م ــم فيدخــل عل ــن دمروه ــات هــؤالء الذي ــن البن ــة وم ــن البكك ــن الحكســة وم ــارع، هــرب م ــى م ادخــل عل
المجاهديــن فــي المســجد والمســلمين، هــم فقــط فالحــون فــي ذلــك! فجــر نفســك فــي األســواق العامــة! لكــن طالبــان ال تفعــل هــذا.

هــل ســمعتم يوًمــا أن المــا عمــر ذبــح المجاهديــن؟ حتــى الذيــن يخالفونــه هــل ذبحهــم؟ هــل ســمعتم يوًمــا أن المــا عمــر ذبــح 
ــك  ــة أســلمت بعــد ذل ــى "إيفــون ردلــي" الصحفي ــى لمــا قبــض عل ــان؟ حت ــى طالب ــار الذيــن تجسســوا حتــى عل ــن الكف الصحفيي
بســبب المعاملــة الحســنة، هــل ســمعتم أنــه وضــع مجاهديــن أو مخالفيــن أو وضــع صحفييــن أو وضــع أي شــيء فــي أقفــاص 

وحرقهــم أو أغرقهــم هكــذا وذبحهــم؟
هــل المــا عمــر فعــل ذلــك؟ لمــا أســر بعــض الجنــود األمريــكان مــاذا فعــل؟ صبــر، ســنوات فــي المفاوضــات، بعضهــم اســتمر 
خمــس ســنوات مفاوضــات، وأخــرج مجموعــة مــن قــادة طالبــان الذيــن أخرجهــم مــن غوانتانامــو بســبب هــذا الصبــر. لــم نســمع 
ــى- أن يكــون المــا عمــر كهــؤالء الذباحيــن  ــًرا للمســلمين، حاشــاه، معــاذ هللا -ســبحانه وتعال ــااًل ســفَّاًكا مكف ــا قتَّ ــه كان ذبَّاًح أن

القتاليــن الســفاكين.
أعطونــا مثــااًل أو دليــًا أو أي أثــارة مــن علــم أو قصاصــة مــن هنــا أو هنــاك حتــى لــو كذبـًـا أن المــا عمــر فعــل ذلــك أو أن طالبــان 
تفعــل ذلــك، بــل إننــا كنــا نقــول مــا هــذه الليونــة مــع خصومهــم؟ هــم حتــى مــع خصومهــم فــي غايــة الليــن، ولذلــك كســبوا النــاس 

وكســبوا الخصــوم بســبب هــذه المعاملــة.
شــعوب جبــال الهندكــوش، تــورا بــورا، نــاس ترعــرت فــي هــذه الجبــال، يأبــون الظلــم والضيــم، هــذه شــعوب أحــرار، نــاس ولــدت 
أحــراًرا ال يتحملــون الظلــم. ولذلــك مــا كان ينفــع معهــم إال المــا عمــر، هــو الــذي يــروض هــذه العقــول وهــذه العقليــات الجبــارة. 
األفغانــي ال يهمــه شــيء، ممكــن يعيــش علــى اللفــت والشــاي وال يهمــه الهمبرجــر، ال مثــل هــؤالء الذيــن جــاؤوا مــن أوروبــا مــن 
الشــباب أو بعــض الشــباب الذيــن نزلــوا الشــام، كل واحــد معــه آي بــاد وموبايــل وال بــد يكــون معــه الَكانــز ويشــرب الســفن أب، 
ومجاهــد ويضــع الكاشــينكوف والــدوالرات، مــا المــودرن هــذا؟ وينــام علــى الموبايــل ويعمــل فــي الموبايــل. األفغــان ال عاقــة 

لهــم بمثــل هــذا الطــرف. ولذلــك قــذف هللا محبتهــم فــي قلــوب المســلمين.
ال تغتــروا بهــذه الفقاعــة التــي ظهــرت فجــأة، ســحابة الصيــف التــي ظهــرت فجــأة مــن الموصــل ومــن الرقــة وهــؤالء الذباحيــن 
إلــى زوال. إن شــاء هللا آخــر الســنة هــذه أنــا أقــول لكــم ســيظلون نتــوءات هكــذا، خــاص انتهــت دولتهــم بــإذن هللا، انتهــت علــى 

آخــر العــام بــإذن هللا، لــم تبقــى إال نتــوءات فقــط هكــذا، سيكنســهم المســلمون كنًســا بــإذن هللا.
إًذا عندمــا تقــول لــي منــذ ســنتين هــذه الروايــة ال تســتقيم مــع البيانيــن، والبيانــان مؤرخــان فــي أي تاريــخ؟ واحــد مــؤرخ فــي فــي 
13 واآلخــر فــي 14 مــن شــوال يعنــي أول أمــس، وأعلنــوا فــي آخــر البيــان أنهــم ســيتلقون بــدًءا مــن يــوم الرابــع عشــر شــوال 
العــزاء فــي جميــع المديريــات وجميــع الواليــات، لــو كان األمــر منــذ ســنتين ســيتلقون العــزاء اآلن مــع هــذا الشــعب؟ وعمليــة 
العــزاء هــذه لهــا حساســيات عندهــم وليســت بهــذه الســهولة، لــو كان األمــر منــذ ســنتين لكانــت طالبــان انتظــرت وال يهمهــا ال 

عمــل وال شــيء، وكانــت عملــت فيديــو جميــل هكــذا، ورتبوهــا بطريقــة أخــرى غيــر هــذه.
لكــن أقــرب المســائل -حتــى يأتــي دليــل آخــر- أن المــا عمــر مــات حديثـًـا، وأن المعلومــات انتشــرت بقــوة نتيجــة بعــض المقربيــن، 
لكــن الــذي نبــش فــي موضــوع وفــاة المــا عمــر مــن؟ هــؤالء المطاريــد المجرمــون، هــؤالء المنشــقون علــى طالبــان، هــؤالء 
الخبثــاء الذيــن اســتعجلوا وكانــوا يســتفزونهم، ألن مــرض المــا عمــر كان قبــل ذلــك. مــرض المــا عمــر واضــح أنــه منــذ فتــرة، 
وكان النائــب المــا أختــر يقيــم هــذه المراســيم، ولكــن واضــح أن بعــض الشــخصيات علمــت بمرضــه، وهــؤالء أصحــاب األمــراض 
والعقــول أرادوا أن يتوصلــوا إلــى بيعــة مــن المــا عمــر أو يتواصلــوا معــه حتــى فُرفــض طلبهــم، فأخذتــه الحميــة والعــزة باإلثــم، 
فلجــأ إلــى هــؤالء المســاخيط، هــؤالء الذيــن شــقوا صــف األمــة، فلجــأوا إلــى قصــة أن البغــدادي خــرج فــي فيديــو فــي الموصــل 

-الــذي خطــب فيــه وأعلــن فيــه الخافــة- لمــاذا ال يخــرج المــا عمــر؟ الحظــوا ربطوهــا ألن المــا عمــر لــم يخــرج.
أيهــا الخبثــاء، خــرج عشــر دقائــق، ومســجلة، ولــم يخــرج بعدهــا -وإن شــاء هللا لــن يخــرج إلــى قيــام الســاعة-، لــم يخــرج بعدهــا 



مجلة الصمود  |  العدد )113(  |  ذوالقعدة 1436هـ - سبتمبر 2015م 28

إال عبــر نظــام يســجل رســالة علــى حيــن غــرة، يأتــي خادمــه الصعلــوك هــذا الزوابــري ثــم يــروج لــه ويقــدم لــه، هــذا فقــط. طيــب 
المــا عمــر أنتــم تعرفونــه شــخصيًا، وبايعتمــوه شــخصيًا، وكل أفغانســتان تعلمــه، ولــه أحاديــث، وقابلتمــوه وكان لــه مقــر إمــارة. 
أيــن مقــر إمــارة أميــر المؤمنيــن البغــدادي ابــن عــواد؟ أيــن هــي؟ اذهــب إلــى الموصــل حتــى، النــاس يــا رجــل حتــى فــي مدينــة 
الموصــل فــي رعــب. هــل أحــد يســتطيع أن يلجــأ، أيــن مقــام هــذا الرجــل وأيــن يبيــت أصــًا؟ مــن جحــر إلــى جحــر، رغــم أنــه 

يتحكــم فــي مدينــة الموصــل اآلن، أيــن هــو؟!
ثــم شــغبوا علــى بعــض الغوغــاء وقالــوا لمــاذا ال يخــرج مثــل مــا خــرج هــذا الخليفــة، بســبب مــن؟ ألن مجموعــة مــن المنشــقين 
فــي طالبــان باكســتان هــم الذيــن أوعــزوا وحرضوهــم علــى ذلــك فدفعــوا طالبــان، وطالبــان عندهــا صبــر، يقولــون هــذه مهاتــرات، 
ــاالت  ــد وحث ــن يشــربون المخــدرات والمطاري ــوا بمجموعــة مــن الذي ــو وأت لكــن زادوا وحــدث انشــقاق للبعــض وأخرجــوا فيدي

البشــر، ووقــف واحــد وصــور نفســه "ونحــن نبايــع إبراهيــم بــن عــواد"، أي البغــدادي.
فصــوروا للنــاس أنهــم قــوة. أنــت لســت وحــدك فــي العالــم، المعلومــات وصلــت علــى المخابــرات األفغانيــة ألنهــا متغلغلــة أيًضــا 
فــي الشــعب، أنــت تحســب المســألة هكــذا، نعــم ليســت لهــا بقــوة ألنــه لــو كانــت المخابــرات األفغانيــة بالقــوة كانــوا قبضــوا علــى 
ــه  المــا عمــر، بــاهلل عليــك لــو مريــض وعرفــت المخابــرات األمريكيــة أنــه مريــض فــي أي مــكان ألنزلــت جيــش المارينــز كل

ــا ســيأخذونه جثــة هكــذا، فهــذا دليــل ضعفهــم. يحاصــر المدينــة كلهــا ويقبضــوا عليــه حيًــا، حتــى لــو كان ميتً
هللا مــن ورائهــم محيــط، مــن يعبــد أمريــكا فــإن أمريــكا أضعــف مــن خيــط العنكبــوت، هــا هــي لــم تعلــم بخبــر مــرض الرجــل، ولــم 
تعلــم أيــن يقيــم رغــم أنــه كان فــي قندهــار، ورغــم ذلــك فــي البيــان يقــول ولــم يخــرج فــي حياتــه. نصــدق مــن؟ البيــان الــذي نعــوه 
وقالــوا ســماحة أميــر المؤمنيــن لــم يخــرج يوًمــا واحــًدا مــن أفغانســتان، يعنــي روايــة أنــه كان فــي باكســتان ومــرض واألفــام 
الهنديــة هــذه يكذبهــم هــذا البيــان، والــذي كتــب هــذا مجلــس الشــورى وأســرته والشــيخ ســراج الديــن حقانــي والمجموعــة هــذه 
ونائبــاه والعلمــاء هــم الذيــن كتبــوا هــذا البيــان، وقالــوا أنــه لــم يخــرج يوًمــا مــن أفغانســتان، وظــل يجاهــد فــي أفغانســتان حتــى 
وفاتــه، قــال قبــل حتــى وفاتــه لمــا دهمــه المــرض مــن أســبوعين، يعنــي لمــا تحســبها أنهــا قبــل وفاتــه مــن أســبوعين وتحســبها 
علــى هــذا البيــان يعنــي بعــد العيــد، ألن عيــد األضحــى مــر بعــد أســبوعين، ممكــن يكــون المــا توفــي بعــد العيــد مباشــرة، ربمــا 

يكــون هكــذا حســب هــذه الروايــة.
وأنــا أتمنــى مــن طالبــان وإدارة طالبــان أن يقولــوا لنــا بالنــص تحديــًدا متــى توفــي بالضبــط، يــا جماعــة مــات مــن عشــرة ســنين 
أو مــن خمســة ســنين فأنتــم فــي حــرب وممكــن تســتخدموا التمويــه والتكتيــم، نعــم دعكــم مــن شــغب هــؤالء الحراقيــص وهللا مهمــا 
قلتــم وفعلتــم سيشــغبون عليكــم، لكــن اآلن يجــب أن تقولــوا للنــاس. ولكــن البيــان واضــح بصراحــة أنــه يقــول منــذ أســبوعين 
مــن وفاتــه والعــزاء مــن اآلن يعنــي مــن يــوم 14 إلــى ثاثــة أيــام، يعنــي اليــوم وغــًدا يكــون أيــام العــزاء، هــذا هــو المســتقيم. لــم 
يخــرج مــن أفغانســتان إًذا مــات فــي أفغانســتان، لــم يخــرج وال ذهــب إلــى باكســتان وال غيرهــا، إًذا روايــة الســنتين مــن الــذي 
يــروج لهــا؟ وهللا حتــى لــو مــات منــذ ســنتين هــو ضدكــم أصــًا، ألنــه لــو مــات منــذ ســنتين فطالبــان كمــا هــي، طالبــان مؤسســات، 
طالبــان تنتصــر. بــاهلل عليــك المــا أميــر المؤمنيــن موالهــم ميــت منــذ ســنتين وهــم يصّرفــون شــؤون العبــاد، وينتصــرون وال 
يوجــد أي شــيء خطــأ، والعمليــات شــغالة، ومــن عــدة أشــهر قصــة مكتــب قطــر وموضــوع المفاوضــات وغيرهــا، وهــذا دليــل أن 

طالبــان قويــة، واألعــداء يعترفــون لهــا بذلــك.
إًذا مــن الــذي يــروج أكثــر فــي موضــوع الســنتين؟ هــم أتبــاع البغــدادي، تنظيــم ســفك الدمــاء، ألن مــن مصلحتهــم ذلــك حتــى 
يقولــوا انظــروا معناهــا أن الدكتــور أيمــن بايــع واحــًدا غائبـًـا، بايــع واحــًدا ميتـًـا، يريــدون أن يقولــوا ذلــك. يــا أيهــا الخائبــون، هــذه 
البيعــة تتــم هكــذا، أنــت تظــن أن الدكتــور أيمــن ســيذهب ليجلــس مــع المــا وهــذا مطلــوب وهــذا مطلــوب! إذا كان الشــيخان لــم 
يجتمعــا مًعــا بعــد 2001، يعنــي الشــيخ أســامة والدكتــور أيمــن، هــل هنــاك اثنــان قائــدان حتــى فــي عــرف األبجديــات العســكرية 
واألمنيــة هــل الرئيــس ونائبــه يمشــون مــع بعــض؟ أو القيــادات الكبــرى تمشــي مــع بعــض هكــذا؟! ممكــن ضربــة أمنيــة واحــدة 
تأخذهــم جميًعــا، ويذهــب يســلم علــى المــا عمــر هكــذا؟ لكــن عــن طريــق األمــراء، والمندوبيــن، حتــى تصــل إلــى نائــب األميــر 
ومجلــس اإلدارة. ألن طالبــان مؤسســات، ولهــا تراتيــب، وســبحان هللا مــن رحمــة هللا أن الرجــل مــن عــدة ســنوات كتــب مــا يُســمى 
التراتيــب اإلداريــة لإلمــارة األفغانيــة، لــه تراتيــب إداريــة وهيــكل عــام كيــف يتصــرف المســلمون فــي الواليــات، وطالبــان تتعامــل 

علــى هــذه المؤسســات.
إًذا طالبــان فــي مجلــس شــورتها األخيــر بينــت لنــا العلمــاء الذيــن اختــاروا المــا أختــر، الــذي نســأل هللا -ســبحانه وتعالــى- أن 
ــًما مجاهــًدا، وأال تأخــذه الرحمــة فــي  ــا عالـ يكــون خيــر خلــف لخيــر ســلف، وأن يوفقــه هللا -ســبحانه وتعالــى- أن يكــون حاكًم
هــؤالء الغــاة المجرميــن، ال تأخــذه الرحمــة فــي هــؤالء. إذا كنتــم تجاهــدون الغــزاة فأيًضــا جهــاد الغــاة هــو مــن بــاب أولــى ألنهــم 
يلبســون علــى النــاس، وألنهــم سيشــرخونكم، وليعلــم الغــاة خــوارج العصــر الجــدد أن أفغانســتان ليســت كالشــام؛ الشــام النــاس 

كانــت رخــوة معكــم، والعــرب والنــاس وخليــط، أمــا هــذه قبائــل قويــة وعشــائر لــن تتحمــل مثــل هــذا.
ــي  ــن وكل التأصيــات الت ــة والذباحي ــي مــن يســمون المكفراتي ــكار، ال يوجــد فــي الشــعب األفغان ــل هــذه األف ــن تتحمــل مث أواًل ل
تســمعونها، الشــعب األفغانــي مســتحيل يتحمــل مثــل هــذه األفــكار، حتــى لــو مــع غيــر المــا عمــر، ال يتحملــون مثــل هــذه األفــكار.

فهــذه نتــوءات، وأورام خبيثــة تحتــاج إلــى االجتثــاث، وتحتــاج إلــى البتــر حتــى يســتقيم الجســد كامــًا ويُعافــى، هــذا هــو الحــل. ال 
تنتظــروا حتــى يســتفحل الــداء كمــا اســتفحل فــي الشــام، حــذاري ثــم حــذاري؛ ألنــه إذا ســكتم فهــم مــكارون وماكــرون مخادعــون 
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يمارســون عليكــم التقيــة، فإنهــم عندمــا يضعفــون يقــول لــك أخــي فــي هللا وأنــا فــي مشــاكل، وعندمــا يقــوون ســيذبحونكم ذبًحــا 
ويقتلونكــم، وال يرقبــون فيكــم إال وال ذمــة. انظــروا إلــى مجلــة اإلفــك )دابــق( مجلــة الضــرر والخبــث والخبائــث تكفــر العلمــاء 

وتكفــر األمــة، المــا عمــر مشــرك! الشــيخ أســامة مرجــئ! هــذا صحوجــي، وهــذا زنديــق!
ولذلــك أنــا أختــم بهــذا: هــؤالء الذيــن ال يزالــون يؤيــدون تنظيــم الدولــة، والذيــن شــمتوا فــي المــا عمــر فأســأل هللا -ســبحانه 
وتعالــى- أن ينتقــم منهــم وأن يأخذهــم أخــذ عزيــز مقتــدر، لهــذا البغــدادي ولمــن ينصــره ومــن يناصــره، ألن الــذي يؤيــد البغــدادي 
}َوَمــْن يَتََولَُّهــْم ِمْنُكــْم فَإِنَّــهُ ِمْنُهــْم{ فهــو منهــم، أنــت منهــم! ألنــك معنــى ذلــك أنــك تؤيــد البغــدادي علــى مــاذا؟ يقــول لــك أنــا أحبــك 
ــر مســاجد المســلمين  ــن، تفجي ــح المجاهدي ــل المســلمين، وذب ــد قت ــي تؤي ــد البغــدادي؟ يعن ــى تؤي ــد البغــدادي، مــا معن ــي أؤي لكن
واألســواق، وتؤيــد ســفك هــذه الدمــاء المعصومــة باإلســام. وتؤيــد هــذه الفتــوى الحرقوصيــة المجرمــة األفّاكــة التــي اتهمــت 
مليــار مــن المســلمين فــي أعراضهــم، بــل إنهــا اتهمــت خيــار المجاهديــن ونســاء المجاهديــن بــأن الذيــن لــم يبايعــوا البغــدادي أو 
يقاتلــوا دولــة البغــدادي فإنهــن زانيــات! قالــت: "هــذا هــو الزنــا بعينــه"، يعنــي عقــود المســلمين مفســوخة والمجاهديــن، وذكــرت 

جماعــة النصــرة بالنــص، وقالــت جماعــة المخــذول الجوالنــي وذكرتهــم هكــذا، يعنــي كل مــن يقاتــل، نعــوذ بــاهلل!
أبــو بكــر الصديــق الخليفــة العظيــم إمــام المســلمين الــذي "كانــت بيعتــه فلتــة" كمــا قــال عمــر، لــو قاتلــوا أي مســلم عــادي مــا 
كانــوا يحرمــون عليــه نســاءه، هــو قاتلهــم ألنهــم ارتــدوا، هــؤالء تعصبــوا وارتــدوا وال يريــدون أن يــؤدوا الــزكاة، هــو قاتلهــم مــن 
أجــل هــذا. لكــن الذيــن قتلــوا عليًــا -رضــي هللا عنــه-، مــن هــم الذيــن قتلــوا عليًــا؟ أصحــاب الجمــل، وأصحــاب صفيــن، أصحــاب 
الجمــل المبشــرون بالجنــة وأم المؤمنيــن عائشــة، هــل قــال لهــم علــي ألنــه الخليفــة وتقاتلــون دولــة الخافــة أنِكحتكــم مفســوخة 
ألنكــم تقاتلــون الدولــة؟! يعنــي أنكــم .. ال أريــد أن أقولــه كام خطيــر جــًدا، يعنــي نســاء هــؤالء الصحابــة والمجاهديــن المبشــرون 

بالجنــة زانيــات؟! عقــد زنــا؟! والزانيــة ال ينكحهــا إال زاٍن، تخيــل لــو طبقــوا هــذا أعــوذ بــاهلل يُطبــق علــى مــن؟!
ــه، أليســت الســيدة عائشــة كانــت فــي الجمــل؟  ــل، الذيــن يقاتلون ــه، دعــك مــن التأوي ــا وجــاء ليقاتل ــذي كان يحــارب عليً مــن ال
ــوا  ــة كان ــار الصحاب ــر بــن عــوام وخي وأليســت هــي كانــت علــى رأس هــذا الجيــش أيًضــا؟ وأليــس طلحــة بــن عبيــد هللا والزبي
فــي هــذه المعركــة الشــهيرة؟ وصفيــن؟ معاويــة بــن أبــي ســفيان والمغيــرة بــن شــعبة، وأليــس هــؤالء أيًضــا الذيــن تركــوا هــذا 
ولــم يبايعــو ال هــذا وال ذاك وهــم محمــد بــن مســلمة وســعد بــن أبــي وقــاص المبشــر بالجنــة وزيــد بــن ثابــت وعبــد هللا بــن عمــر 
ــا وحتــى تجنبــوا الحــرب أن يدخلــوا  ومجموعــة وكوكبــة كبيــرة ونعمــان بــن بشــير وغيرهــم كل هــؤالء الذيــن لــم يبايعــوا عليً

فيهــا.
ألنــك بمفهــوم رأس الخرافــة أن الــذي يبايــع وينشــق يقتلــوه، ويفلقــون رأســه، وجميــع المجاهــدة فــي العالــم التــي تقاتــل األعــداء 

يجــب عليهــا أن تبايــع، لــم يقلهــا أبــو بكــر! لــم يقلهــا علــي! وحتــى الذيــن قاتلوهــم لــم يتهموهــم أنهــم كفــار.
ســيدنا علــي لــم يتهــم ســيدنا معاويــة وأصحابــه بالكفــر، وأنهــم مرتــدون، وأن نســاءهم زانيــات والعيــاذ بــاهلل! هــذا تقولــه هــذه 
المــرأة التــي تُســمى بــأم ســمية الحرقوصيــة، بفتــوى هــذا المجــرم الــذي يُســمى تركــي البنعلــي مفتيهــم، حتــى ال يقــول أحــد امــرأة 

تقــول هــذا، ال، هــذه فتــوى رســمية.
ــه فأنــت منهــم، ويجــب  ــم كل ــا أو فــي العال ــا أو فــي خــارج بريطاني ــا فــي بريطاني ــن يقيمــون هن ــد ســواء الذي ــك كل مــن يؤي لذل
عليــك أن تزجــره، أنــت تحــاول مــرة، مــع أخــرى أن تقــول لــه وتنصحــه، وهللا ال يجــوز الســام عليــه بعــد ذلــك، إذا أصــر علــى 
أن يؤيــد هــؤالء فقاطعوهــم بعــد أن تســتنفذ كل طــرق الدعــوة معهــم. حببــه وعرفــه لكــن إذا أصــر فإنــك ســتكون آثًمــا إذا ظللــت 
معــه تؤاكلــه وتشــاربه تبتســم لــه، لمــاذا تبتســم؟! علــى مــن يؤيــد اتهامــك أنــت ألنــك لــم تبايــع البغــدادي وأنــك ضــد البغــدادي، 
وأنــه قاتــل وأنــه خارجــي يتهمــك أنــت فــي زوجتــك أن عقدهــا مفســوخ وأنهــا زانيــة! تقــول لــي هــو ال يقــول ذلــك، هــو يتحمــل 
ذلــك. أنــت منهــم، أنــت مكثــر ســوادهم، وأنــت مبايــع ومؤيــد، فيهــم المبايــع مباشــرة وفيهــم المؤيــد وال يــزال يدافــع عنهــم، أنــت 

تدافــع عــن هــؤالء إًذا أنــت منهــم.
لذلــك صراحــة انتهــى عصــر ووقــت الطبطبــة والتربيــت علــى األكتــاف، األخ أصــل ممكــن يُرجــى منــه! ال، ال بــارك هللا فيــه إن لــم 
يعــد إلــى الحــق بعــد هــذا التبييــن. كفـّـروا األمــة وشــيطونها وشــيطونوا العلمــاء، ويتكلمــون عــن العلمــاء ويقولــون هــم مرتــدون 
ومشــركون، ويتهمــون األمــة فــي أعراضهــا، مــاذا بقــي لكــي تــؤاكل أو تشــارب أو تجالــس هــذا الرجــل المؤيــد لهــذا؟ أنــا أتكلــم 
عــن الذيــن يؤيدونهــم وأنتــم تعرفونهــم. هنــاك مجموعــة تؤيــد، نعــم ظــل معــه تدعــوه مــرة واثنيــن وعشــرة حتــى تيــأس، لكــن إذا 

يئســت منــه قاطعــه، ال يجــوز شــرًعا أن تصاحــب هــذا المبتــدع الضــال فهــو فتنــة وهــو ضــال مبيــن حتــى يتــوب.
ضيقــوا عليهــم حتــى يتوبــوا إلــى هللا، ألنــه طالمــا أنــت تضحــك لــه وتبتســم لــه وتأخــذه باألحضــان يظــن أنــه علــى صــواب، ال، 

هــذا ضــال مبيــن، وهــذا الرجــل ال يســتحق ذلــك.
ولذلــك الحظــوا هــم طبقــوا منهجهــم وأنتــم مســاكين. هــم ال يصلّــون معنــا، وقاطعونــا، وهــم يتحزبــون فــي أماكــن خاصــة لهــم 

اآلن. أنــا ال أتكلــم عــن الذيــن فــي لنــدن، أنــا أتكلــم علــى العالــم اإلســامي كلــه.
إًذا ماذا بقي؟ لماذا تطبطبون وتربتون على أكتاف هؤالء؟!

نســأل هللا العظيــم رب العــرش العظيــم أن يســكن المــا عمــر فســيح جناتــه. اللهــم أســكنه فســيح جناتــك يــا رب العالميــن، وأنــزل 
عليــه شــآبيب الرحمــة، وألهــم أهلــه بالصبــر والســلوان يــا رب العالميــن، واخلــف األمــة فيــه خيــًرا يــا رب العالميــن.

اللهم انصر اإلسام وأعز المسلمين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين الموحدين في كل مكان، اللهم آمين، اللهم آمين.
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ًترّجَل األمير
شامخا

ترّجــَل أخيــرا -والمــوت حــّق، وكّل نفــس ذائقتــه- فــارٌس 
مــن فرســان األّمــة المســلمة، وبطــٌل مــن أبطالهــا وليــٌث مــن 
ــرة  ــن عباق ــرٌي م ــال، وعبق ــاد النض ــن آس ــٌد م ــا، وأس ليوثه

ــر. ــوم اآلخ ــى والي ــاهلل تعال ــان ب اإليم
ــس  ــي نف ــزاً، وف ــاً، عزي ــاً، أبي ــّرا، كريم ــن عــاش ح ــل َم ترجَّ
الوقــت غريبــاً لعيشــه فــي عصــر ليــس عصــر الرجولــة 

والمــرؤة.
َمــن ترعــرع علــى ســاح  ألــٌم برحيــل  تألّمنــا، بــل كلّنــا 
الفريضــة المقدســة، وَمــن عشــق الّروحــة والغــدوة فــي ســبيل 
هللا تعالــى، ولــزم التغبّــر بغبارعجــات الدراجــات والســيارات 
فــي أرض الربــاط والجهــاد، وَحــنَّ إلــى الشــهادة حنيــن عبيــد 
الصليــب لكــؤوس الخمــر، وطلــب وطيــس الحــروب والمعــارك 
بغيــة الُحســنى المفّضلــة عنــده وعنــد جميــع فرســان المعارك، 

وآنــس زّخــات الرصــاص، ودوّي الصواريــخ والمتفجــرات.
ــه  ــه جهــاداً، وغايت ــذي أحــّب أن تكــون حيات ــم ال ــا العال وّدَعنَ
إعــاء كلمــة هللا فــي مشــارق األرض ومغاربهــا، وبطــل 
الهيبــة والمهابــة الــذي نصــر بالرعــب، وهابــه الجلســاء 
وخافــه األعــداء. ترّجــل َمــن حكــم فعــدل، و َمــن عــاش فزهــد 
ــم والمناصــب  ــى المغان ــن إل ــم يرك ــا، ول ــا وزخارفه ــي الدني ف
ــل أن  ــل فّض ــا، ب ــا ومغرياته ــاة الدني والقصــور وزخــارف حي
يعيــش فــي الكهــوف والمغــارات مــرة ويلجــأ إلــى كوخــه 
ــن أرض  ــّدى م ــرى، ليتح ــرة أخ ــد م ــوء األس ــع لج المتواض
الغــزاة والفاتحيــن أحفــاد القــرود وعبيــد الصليــب، وليوقعهــم 
فــي منقلــب ومســتنقع، وليلقّنهــم درس الهزيمــة التــي ســّجلها 
ــة  ــة المتواضع ــك الغرف ــد، وليتحــّدى مــن تل ــى األب ــخ إل التاري
البســيطة التــي هــي أشــبه بعريــن ليــث، رؤســاء العصبــة 
المجرمــة الداعمــة للكيــان الصهيونــي والكيانــات الباطلــة 
الفاســدة المســيطرة علــى األّمــة المســلمة. ذهــب الفــارس 
الــذي أحيــا فــي األّمــة األمــل بالعــّزة والحريــة واالســتقالية، 
وأعــاد فيهــم ُحلــم اإلمــارة اإلســامية وشــرارة فريضــة كادت 
تنســى علــى مــّر الزمــان، وتغيــب فــي  متاهــات التاريــخ. 
فلــوال شــجاعته، ولــوال نخوتــه، ولــوال حميتــه الدينيــة، ولــوال 
غيرتــه اإليمانيــة، ولــوال إيمانــه بــاهلل وثقتــه بوعــد هللا، ولــوال 
نظرتــه الزاهــدة فــي متــاع الدنيــا، ولــوال إيوائــه المجاهديــن 
ــهدت  ــا ش ــى؛ لَم ــل هللا تعال ــد فض ــه بع ــي وطن ــن ف المهاجري
األمــة االنتصــار الباهــر فــي بــاد الرافديــن الــذي حققــه فريــق 
ــة،  ــات المتحــدة شــّر هزيم ــم الوالي ــن بهزيمته مــن المجاهدي
ــز  ــوة وكســر حواج ــزة والصح ــذه الع ــة ه ــا شــهدت األم ولم
الخــوف فــي كل قطــر مــن أقطــار العالــم اإلســامي، ولَمــا 
شــهدت األّمــة هــذه الثــورات ضــد الجبابــرة والطغــاة، والتــي 
ســوف تحقــق ُحلــم كّل مؤمــن ومســلم بــإذن هللا تعالــى، وُحلــم 
ــة هللا وعــودة شــوكة  ــم إلعــاء كلم ــن قضــوا نحبه ــع ّم جمي

ــلمين. ــام والمس اإلس

ــم  رحــل علــُم الجهــاد اإلســامي وزعيــم المجاهديــن الــذي علّ
ــي  ــل ه ــب، ب ــم وال منص ــا لمغن ــس حرب ــاد لي ــم أّن الجه العال
حــرب لغايــة عظيمــة مقّدســة، وهــي حــرب لشــوكة ديــن 

ــقين. ــرة والفاس ــوكة الكف ــر ش ــلمين، وكس ــام والمس اإلس
رَحــل نجــٌم ســطع فــي عصرنــا مــن ســالة الغزنــوي، ليهــّدم 
تلــك  إلــى  عيــن  طرفــة  يرفــع  أن   دون  "بــوذا"  تماثيــل 
اإلغــراءات التــي تكفــي واحــدة منهــا للخيانــة ألــف مــرة فــي 
عصــر تتغلــب فيــه المــادة وأهــواء النفــس، ليهّدمهــا رافضــا 
بيعهــا بجملتــه المشــهورة الخالــدة التــي قــال فيهــا: "وهللا ألن 
ينــادى علــّي يــوم القيامــة بـــالماّ عمــر هــادم األصنــام، أحــبُّ 

ــام". ــي بمــا عمــر بائــع األصن ــادى عل ــّي مــن أن ين إل
ــا مــن أحيــا فينــا مــن جديــد معانــي الجهــاد واإلخــاص  فارقَن
تُبنــى اإلمــارة  والعــزة والغيــرة والنخــوة، وعلّمنــا كيــف 
واقعــا  تصبــح  أن  قبــل  النــاس  قلــوب  فــي  )اإلســامية( 
الكاذبــة  الجمهوريــات  كافــة  تحــّدى  ومــن  األرض،  علــى 

اإلســامي. العالــم  فــي  المزيّفــة  والديموقراطيــات 
رحــل مــن عــاش غريبــاً، ومــات غريبــاً، وجاهــد فــي هللا حــق 
ــن  ــازل ع ــم يتن ــا، ول ــي الدني ــداً ف ــداً زاه ــي عاب ــاده، وبق جه
مبــادئ الشــريعة اإلســامية وعــن القيــم الشــرعية قيــد أنملــة.

رحــل َمــن بوفاتــه فقدنــا مجاهــداً وزعيمــا كبيــراً، خــاض 
ــة  ــكرية الصليبي ــات العس ــر الحم ــّد أكب ــة ض ــة تاريخي ملحم
الحتــال أفغانســتان وســائر البــاد اإلســامية، قائــا: "إن 
ــننتظر  ــر، فس ــا بالنص ــة، وهللا وعدن ــا بالهزيم ــكا وعدتن إمري

أّي الوعديــن ينجــز أوالً".
رحــل َمــن كان قــدوة المجاهديــن فــي شــّدته علــى الكفــار 
ــاده،  ــي ب ــى محتلّ ــته عل ــن، وشراس ــى المؤمني ــه عل ورحمت
وفــي صابتــه بالتمســك بالشــريعة اإلســامية وبقيــم اإلســام 
والغلــو  المســلمين،  دمــاء  اســتباحة  وتجنّبــه  الســامية، 

والتطــرف والتكفيــر.

كان مجاهداً فيهم حكيما
وينهـى عن مقاتلـــة بعْسـِف

وعن طيِش الجهول وعن ُغلـّو
تدثّـر بالجهاد بلْبس زيـِْف

ــم  ــل الفــارس البطــل، أســد األمــة المســلمة، وزعي نعــم! ترّج
أّول إمــارة إســامية تمــّردت علــى الكفــر والفســوق والعصيان 
ــر  ــد عم ــاّ محّم ــد الم ــن المجاه ــر المؤمني ــا؛ أمي ــي عصرن ف
ــل  ــة واســعة. محظــوظ مــن يرحــل مث ــى رحم رحمــه هللا تعال
المجاهــد المــاّ محمــد عمــر، محظــوظ مــن يترّجــل مثلــه 
ترّجــل ســيف هللا  خالــد بــن الوليــد رضــي هللا تعالــى عنــه. إنـّـه 

ــا. ــل شــامخا، كريمــا، أبيّ ترّج

تدكُّ معاقل األعدا بخْسف به األفغاُن قد عّزت فصارت 
كــعـزِّ األوليَن بكّل حــْرِف تجلّت عــّزة اإلســــــام فيهِ 
إلى العلياء مقرونا بسـْيِف ولما خـطّ باألفـغــــان دربــا 
وآجـال البريـّة مثل قْطـِف ترّجـل شامخا فالموت حــقُّ 

*األبيات للداعية الكويتي حامد العلي*

بقلم: سيف هللا الهروي
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حســب عــدد كبيــر مــن التيــارات والفصائــل الجهاديــة علــى 
ــر  ــا عم ــن الم ــر المؤمني ــاش أمي ــد ع ــم،  فق مســتوی العال
ــي  ــى ف ــد أبل ــإذن هللا وق ــعيداً ب ــات س ــداً وم ــه هللا حمي رحم
االســام بــاًء حســناً؛ بــل كان رجــاً بأمــة فعــاً، أحبّــه 
المســلمون قبــل بنــي جلدتــه مــن األفغــان، ورأوا فيــه معقــد 
آمالهــم الطيبــة وطموحاتهــم الســامية وأحامهــم العذبــة، 
واجتمــع عليــه العــرب والعجــم علــی حــد ســواء مــن شــتی 
العرقيــات والبــاد، ومــن مختلــف المذاهــب والتوجهــات؛ 
فإنــه كان مســلماً يخــدم اإلســام كلــه قبــل أن يكــون أفغانيــاً 

ــان حصــراً. ــدم األفغ يخ
كان -رحمــه هللا- يحمــل شــخصية عالميــة، ورؤيــة شــمولية، 
ــل  ــلمين بأســرهم قب ــع ألوضــاع المس ــعاً، يتوج ــراً واس وفك
المأســاوية  األليــم وأوضاعهــم  األفغــان  لواقــع  يتألــم  أن 
مأمنــا  بلــده  جعــل  الــذي  األمــر  المجهــول،  ومصيرهــم 
ــن  ــر يؤم ــر أمي ــث وجــدوه خي ــن والمشــردين، حي للمطاردي
أمنهــم وســامهم وطعامهــم ويلبــي ســائر حاجاتهــم. وعلــی 
ســبيل المثــال ال الحصــر، لّمــا طالبــه الكفــر العالمــي وأعوانه 
مــن الذقــون المتأســلمة تســليم الشــيخ أســامة بــن الدن تقبلــه 
هللا بحجــة اإلرهــاب وبتهمــة التطــرف والراديكاليــة فــي 
مقابــل دعــم مالــي وتهديــد ووعيــد فــي حــال رفــض التســليم، 
أبــی إال أن يكــون مناصــراً وحاميــاً ألخيــه فــي موطــن يحــب 
نصرتــه وحمايتــه، ورفــض كل المغريــات بــكل صراحــة 
وتــوّكل علــی هللا وحــده وانتظــر نصــره، ولــم يرغــب -حتــی 
ــن  ــف م ــم يخ ــراءات ول ــي اإلغ ــه- ف ــي حيات ــة ف ــر لحظ آخ
التهديــدات علــی نفســه وأرضــه وعرضــه، وضحــی بدولتــه 
ألجــل رجــل، وفّضــل أن يخســر دولــة علــی أن يخســر مســلماً 
ــان االحتــال  دعمــه عســكرياً ولوجســتياً ضــد الشــيوعية إب
الســوفييتي، وقــال قولتــه المشــهورة: )وعدتنــي أمريــكا 
الوعديــن  بالنصــر فســأنتظر أي  بالهزيمــة ووعدنــي هللا 
ينجــز(، علــی النقيــض مــن زعمــاء العالــم الذيــن ربمــا 
يهــون عليهــم اغتيــال آبائهــم أو فلــذات أكبادهــم تنافســاً علــی 
المناصــب الحكوميــة العليــا فضــاً عــن منصــب رئاســة بلــد. 
ــة  ــة العلماني ــن الديمقراطي ــز بي ــذي يمي ــارق ال ــذا هوالف وه

ــة. ــة اإلســامية الواقعي والدول
فــي  مــرة  غيــر  هللا  رحمــه  عمرالمجاهــد  المــا  ابتلــي 
باختبــارات عديــدة، فقــد طلبــت منــه الصيــن أن يســلم إليهــا 
المجاهديــن التركمــان الذيــن لجــؤوا إلــی بــاده وفــي المقابــل 
ــى مســتوی  ــع الطــرق عل ــد جمي ــا ســتقوم بتعبي وعــدت أنه
ــون  ــد أن تك ــذا الب ــاً. وهك ــاً قاطع ــض رفض ــه رف ــد ولكن البل
الدولــة االســامية وفــق المنظــور الشــرعي ويجــب أن تتســم 
بشــجاعة بالغــة وحــرص مكتمــل فــي الــذود عــن المســلمين 
ــم  ــوا ومهمــا كانــت توجهاتهــم وقومياتهــم. فــإن ل أينمــا كان
تتصــف الدولــة اإلســامية بهــذه الميــزة فليســت جديــرة بــأن 
تســمی دولــة إســامية؛ فــإن الدولــة اإلســامية لهــا تاريخهــا 
وشــأنها ومجدهــا ومبادئهــا وقيمهــا. واليخفــی علــی الباحــث 
فــي تاريــخ الدولــة اإلســامية منــذ نشــأتها حتــی نهايــة 
الخافــة العثمانيــة أن صرخــة مســلمة أســيرة فــي معتقــات 

الكفــار كانــت ســبباً فــي تحريــر بــاد كثيــرة.

رحل

بقلم: غام هللا الهلمندي

المال عمر

ثابت
األركان والجنان
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عندمــا قــرر المــا عمــر تحطيــم 
ــتوی  ــى مس ــل عل ــع التماثي جمي
تمثــاالن  فيهمــا  بمــا  البلــد 
ضخمــان لبــوذا، يعــّدان مــن أقدم 
اآلثــار األفغانيــة وأشــهرها؛ ألن 
مــع  تتفــق  ال  التماثيــل  هــذه 
ــد  ــكام اإلســام وروح التوحي أح
ــي  ــي صل ــداء بالنب وجوهــره اقت
هللا عليــه وســلم وتأســيا بســلفه 
ــخ اإلســام  ــح طــوال تاري الصال
ــة  ــد، واجــه هجمــة إعامي المدي
ــرار ردود  ــار هــذا الق ــة وأث هائل
فعــل دوليــة غاضبــة مــن العالــم 
بشــكل عــام والبوذييــن بشــكل 
فقــد  أدق،  وبتعبيــر  خــاص، 
تنديــداً  وقعــدت  الدنيــا  قامــت 
بهــذا القــرار الحاســم، ولكنــه 

أصــر علــی تنفيــذ حكــم اإلســام بشــأن التماثيــل -هلل دره- ولــم 
تأخــذه فــي هللا لومــة الئــم، ولــم يرغــب فــي إغــراءات مغريــن 
ــم  ــو تحطي ــه ه ــذي نفعل ــهورة: )إن كل ال ــه المش ــال قولت وق
التماثيــل ومــادام ذلــك تنفيــذاً ألوامــر هللا فنحــن ال نخشــی 
ــرر بحجــة المصلحــة أو باالحــری  ــم يفتــش عــن مب أحــداً(. ل
اإلســام،  وروح  تتماشــی  ال  التــي  العفنــة  البراغماتيــة 
البراغماتيــة التــي تمارســها التيــارات السياســية التــي تزعــم 
ــن  ــرت بي ــا خي ــة واألخــری إذا م ــن الفين ــور بي ــة والتن الحداث
خياريــن، خيــار يصــّب فــي مصلحــة مســتقبل اإلســام وخيــار 
يجــر إليهــا النفعيــة الماديــة العاجلــة. لــم يســمح -رحمــه هللا- 
فــي أيمــا موطــن أن يســقط الحــق ضحيــة المصلحــة الحزبيــة 
والنفعيــة الماديــة، بــل كان مــع الحــق حيثمــا دار وليــس مــع 

المصلحــة حيثمــا دارت.
الشــك فــي أن اتخــاذ هــذه القــرارات والمواقــف الحاســمة رغــم 
معــاداة الشــرق والغــرب وتكالــب الذقــون المتأســلمة يتطلــب 
ــداً  ــاً أكي ــة وعزم ــا وشــجاعة مثالي ــاً وإخاصــاً نقي ــاً قوي إيمان

وإرادة عليــا.
المــا عمــر هــو الشــخص الكارزمــي الفريــد الــذي ظفــر 
التــي  الهّدامــة  المجنونــة  األهليــة  الحــروب  نــار  بإخمــاد 
اندلعــت إثــر ســقوط دولــة نجيــب هللا الشــيوعية العميلــة 
ــا  ــع خاله ــس، وكادت أن تضي ــی األخضــر والياب وقضــت عل
تضحيــات الدمــاء واألشــاء والتهجيــر والتعذيــب واالعتقــاالت 
التــي قدمهــا الشــعب األفغانــي خاصــة والمهاجــرون عامــة فــي 
ســبيل اســتعادة حاكمية اإلســام واســتعادة الحرية المســلوبة، 

كادت كل تلــك التضحيــات أن تذهــب أدراج الريــاح.
نعــم فــي ذلــك الوقــت الحســاس واالســتراتيجي اســتطاع 
-رحمــه هللا- أن يوحــد الرايــات والصفــوف ويجعلهــا فــي 
اتجــاه واحــد وهــدف موحــد، وفــي النهايــة ســيطر علی ٩٥% 
مــن ســاحة البــاد وأعلــن قيــام إمــارة إســامية علــی منهــاج 
ــة،  ــة العثماني ــار الخاف ــذ اندث ــرة من ــد ألول م ــي البل ــوة ف النب
دولــة لــم يعــرف تاريــخ اإلســام الحديــث تجربــة مماثلــة لهــا. 

واســتطاع أن يؤمــن اســتقراراً منقطــع النظيــر علــی مســتوی 
ــی  ــان ســيطرته عل ــدود الشــرعية إب ــة الح ــد بفضــل إقام البل
البلــد بيــد أن الكفــر العالمــي وعلــی رأســه الواليــات المتحــدة 
ــم ولــن يصبــر علــی قيــام دولــة تؤمــن باإلســام  األمريكيــة ل
ــة إســامية  ــن يســمح لدول ــزل هللا ول الواقعــي وتحكــم بمــا أن
مــن شــأنها أن تربــي فــي ظلهــا رجــاالً يغيّــرون مجــری 
ــون  ــل ويبن ــت ب ــد اإلســامي الفائ ــخ ويســتعيدون المج التاري
التاريــخ مجــدداً. مــن هــذا المنطلــق شــّن الكفــر بقيــادة أمريــكا 
هجومــاً شرســاً واســع النطــاق ضــد اإلمــارة اإلســامية بحجــة 
أنهــا تدعــم وتســتقطب وتــدرب اإلرهابييــن فــي البــاد. هكــذا 
قــدم المــا عمــر أنموذجــاً قيمــاً واقعيــاً مــن النظــام اإلســامي 
بعدمــا طمســت آثــاره وانمحــت معالمــه وبات أســطورة، وأثبت 
أن اإلســام لــم ولــن يفقــد قدرتــه وصاحيتــه علــی قيــادة العالم 
وســيادة النــاس، وأثبــت أن اإلســام ديــن ودولــة، وأنــه ليــس 

مجموعــة مــن العبــادات والتقاليــد فحســب.
إنــه رجــل جمــع بيــن المصداقيــة فــي السياســة والبطولــة فــي 
المعــارك، وجمــع بيــن الفقــر والزهــد وبيــن الحكــم والســلطنة، 
عــاش فقيــراً وأميــراً فــي الوقــت نفســه، ولــم يتشــوف يومــاً 
ــا البراقــة الخابــة بــل ترفعــت عينــه عــن زخرفهــا  إلــی الدني

ولــم يطلــب منهــا إال مايقيــم صلبــه ويســتر عورتــه.
ــم  ــلوك علّ ــيرة والس ــاة والس ــن الحي ــد م ــراز الفري ــذا الط به
وأبنــاء  األفغانــي  الشــعب  أبنــاء  هللا  رحمــه  عمــر  المــا 
األمــة اإلســامية معنــی الجهــاد والفــداء، معنــی الصمــود 
علــی الموقــف والثبــات علــی جــادة الحــق، معنــی اإلخــاص 
اإلصــرار  معنــی  والبســاطة،  التواضــع  معنــی  واإليمــان، 
والتمســك بالقيــم اإلســامية، معنــی الصبــر والتــوكل علــی هللا، 
ــم يستســلم  ــی هللا ول ــوكل عل ــن ت ــه م ــه أن ــت برحلت ــی أثب حت
أمــام الكفــر ولــم يتنــازل عــن عقيدتــه ولــم يتخــّل عــن موقفــه 
فقــد نصــره هللا مهمــا رصــد االحتــال الصليبــي الجوائــز 
ــدوالرات للقبــض  ــّدرة بعشــرات الماييــن مــن ال ــة المق النقدي
عليــه، لكنــه عــاش حــراً ومــات حــراً رحمــه هللا وأســكنه 

ــه. ــيح جنان فس
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كلمات
من سویداء قلبي
إلی أمیر المؤمنین

»رحمه اهلل«

بقلم: أنور القندهاري

الظالميــن  علــی  إال  عــدوان  وال  العالميــن  رب  هلل  الحمــد 
والصــاة والســام علــی إمــام المجاهديــن محمــد وعلــی آلــه 

وصحبــه أجمعيــن.
إن الكتابــة عــن األبطــال لهــي مــن أصعــب األمــور وأعقدهــا؛ 
إذ أنهــا تتطلّــب قلمــاً ســياالً رشــيقاً، وذكاًء حــاداً متألقــاً، 
ــذه  ــل ه ــد عــن مث ــد كل البع ــم بعي ــراً، والراق ــاداً ني ــاً وقّ وذهن
الصفــات ـ ســائاً المولــی عزوجــل أن يرزقنيهــاـ فــاألدب يأمــر 
اللســان فــي مثــل هــذه الظــروف بالســكوت والقلــم بالوقــوف، 
لكــن العشــق يأمــر صاحبــه باقتحــام المهالــك وإن كان أعــَزالً؛ 
وهــذا الــذي دفعنــي إلــی هــذا األمــر العظيــم، أال وهــو الكتابــة 
عــن أســد اإلســام أميــر المؤمنيــن المــا محمــد عمــر المجاهــد 

رحمــه هللا.
ــم!  ــة حصــراً؛ نع ــرة التهنئ ــات المبعث ــذه الكلم ــد به ــي أري لكن
أهنئــك أســد اإلســام! ال علــى حطــام دنيــا دنيــة ركلتهــا 
بقدمــك؛ ولكــن علــى صمــودك وتضحياتــك ووقوفــك أمــام 
ــى  ــام اليهــود والمجــوس، وعل ــة أم ــوَف الصحاب األعــداء وق
ــن  ــن جبي ــار ع ــت الع ــي مح ــدة الت ــرفة الصام ــك المش مواقف
أمــة المليــار ونصــف المليــار. أتذكــر موقفــك الصامــد يــوم أن 
ــان البشــرية  ــة بعــد أن كســرت األوث ــان الحجري كســرت األوث

ــك  ــر تل ــی كس ــت عل ــا عزم ــم. حينم ــت وأذنابه ــن الطواغي م
األوثــان، واجهــت هجمــة إعاميــة شرســة مــن قبــل األعــداء، 
ــارك، أخرجــوا  ــك عــن مشــروعك المب ــي ثني ــد فشــلهم ف وعن
مــن جعبتهــم ســهماً آخــر، فتوعــدوك بالمقاطعــة االقتصاديــة 
ــام فــي أرضــك  وبالفقــر وبالعــوز؛ مــع أن وجــود هــذه األصن
كان ســيدّر لــك مــورداً ماليــاً ضخمــاً بواســطة حجــاج األصنــام 
وعشــاق اآلثــار الكفريــة؛ بيــد أنــك تركــت مــا حّرمــه هللا 
ابتغــاًء فيمــا عنــد هللا وجعلــت هــذه اآليــة الكريمــة نصــب 
عينيــك: }وإن خفتــم عيلــة فســوف يغنيكــم هللا مــن فضلــه 
إن شــاء إن هللا عليــم حكيــم{ ]توبــه 28[. وتذكــرت قولــه 
تعالی:}ياأيهــا الذيــن آمنــوا إن تنصــروا هللا ينصركــم ويثبــت 
أقدامكــم{ ]محمــد 7[. فكلمــا ازدادوا تهديــداً ووعيــداً، ازددت 
صمــوداً وثباتــاً، وكلمــا ازداد نعيقهــم األجــوف، ازددت وقوفــاً 
ــی  ــق عل ــت بح ــل كن ــذا وذاك؛ ب ــی ه ــّت إل ــا التف ــة فم وصاب
ملــة أبيــك إبراهيــم ـ عليــه الســام ـ حينمــا قــال: }وتــاهلل 
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 .]57 ألكيــدن أصنامكــم بعــد أن تولــوا مدبريــن{ ]انبيــاء 
فســلكت ســبيله حــذو القــذة بالقــذة وفعلــت فعلــةً فعلهــا النبــي 
ــة  ــل مك ــا دخ ــة حينم ــده الكريم ــلم ـ بي ــه وس ــی هللا علي ـ صل
ــق  ــاء الح ــل ج ــول: }وق ــوس ويق ــام بالق ــن األصن ــل يطع جع
وزهــق الباطــل إن الباطــل كان زهوقــاً{ ]اســراء 81[، فكانــت 
األصنــام تتســاقط علــی وجههــا. فللــه دّرك وعلــی هللا أجــرك. 
وال غــرو؛ فــإن أرضــاً ترعرعــت علــی ربوعهــا وبلغــت أشــدك 
فــي كهوفهــا وفلواتهــا أرض عــٍز وجهــاد، بطولــة واستشــهاد؛ 
ــدهللا  يوســف عــزام: إن شــعبها  ــول شــهيد األمــة عب ــا يق كم
فريــد فــي صابتــه وعزتــه، وكأن هللا ـ عزوجــل ـ أعــّد جبالهــا 

ــاد. ــا للجه وأرضه
عظيمــاً  موقفــاً  المقــام  هــذا  فــي  أتذكــر  وقائــدي!  أبــي   
ــود  ــر محم ــد المظف ــخ ألحــد أجــدادك وهــو القائ ســّجله التاري
ســبكتكين )421هـــ( صاحــب بــاد غزنــة، الرجــل الــذي شــّمر 
ــة  ــات عظيم ــح فتوح ــام ففت ــرة اإلس ــد لنص ــاعد الج ــن س ع
واتســعت مملكتــه، اقتحــم المهالــك وفتــح مــن بــاد الهنــد 
ــم تتفــق لغيــره مــن الملــوك، وكســر كثيــراً  ــة ل فتوحــات هائل
ــال  ــم يق ــا كســر صن ــة م ــن جمل ــام، وم ــان و األصن ــن األوث م
ــدون  ــوا يف ــذی كان ــم ال ــد األعظ ــم الهن ــومنات«، صن ــه »س ل
ــت  ــی البي ــلمون إل ــد المس ــا يف ــق، كم ــّج عمي ــن كل ف ــه م إلي
ــه  ــة، وكان علي ــواالً باهظ ــده أم ــون عن ــوا ينفق ــق، وكان العتي
مــن األوقــاف عشــرة آالف قريــة ومدينــة مشــهورة. وقــد كان 
الهنــود كلمــا فتــح الســلطان محمــود فــي الهنــد فتحــاً وكســر 
صنمــاً مــن أصنامهــم قالــوا: إن هــذه األصنــام قــد ســخط 
عليهــا »ســومنات« ولــو أنــه راٍض عنهــا ألهلــك مــن قصدهــا 
بســوٍء. ولمــا بلــغ الســلطان هــذه التّرهــات والخزعبــات، 
ــاوز  ــود والمف ــرة الهن ــی كث ــت إل ــم يلتف ــاً ول ــه جزم زاد عزم
ــول  ــوق دون الوص ــد تع ــی ق ــة الت ــوات القاحل ــة والفل المهلك
ــة عاشــر شــعبان ســنة  ــل ســار مــن غزن ــم، ب ــی هــذا الصن إل
)418 هـــ ( ومعــه ثاثــون ألفــاً مــن المقاتلــة، فلمــا انتهــی هــو 
وجيشــه إلــی بلــد ذلــك الوثــن ونزلــوا بســاحته فــإذا هــو بمــكاٍن 
قــدر مدينــة عظيمــة، فحينمــا حمــي الوطيــس رأی الهنــود مــن 
ــلمون  ــم المس ــل منه ــه، فقت ــدوا مثل ــم يعه ــاالً ل ــلمين قت المس
ــدوا  ــوه وأوق ــم قلع ــی الصن ــوا إل ــا وصل ــاً وحينم خمســين ألف
تحتــه النــار. وقــد كان الهنــود بذلــوا للســلطان محمــود أن 
يأخــذ أمــواالً ويبقــی الصنــم لهــم، فقــال: حتــی أســتخير هللا ـ 
عزوجــلـ  فلمــا أصبــح قــال: إنــي فكــرت فــي األمــر الــذي ذكر، 
فرأيــت أنــه إذا نوديــت يــوم القيامــة: أيــن محمــود الــذي كســر 
الصنــم؟ أحــب إلــّي مــن أن يقــال: الــذي تــرك الصنــم ألجــل مــا 
ينالــه مــن الدنيــا. ثــم عــزم فكســره ـ رحمــه هللا ـ فوجــد عليــه 
ــیء والذهــب والجواهــر النفيســة  ــه مــن الجواهــر والآل وفي
ــة  ــة. ]البداي ــه بأضعــاف مضاعف ــوه ل ــا بذل ــی م ــف عل ــا يني م

ــرف[. ــص وتص ــة 22/12 بتلخي والنهاي
 يــا أميــر المؤمنيــن! وهللا إنــي ألحــب حينمــا ينــادي المنــادي 
ــن  ــدة: أي ــر األفئ ــرؤوس وتطي ــه ال ــن هول ــوم تشــيب م ــي ي ف
ــام مــن أمــة محمــد ـ صلــی هللا عليــه وســلم ـ  كاســروا األصن
؟ أحــب أن يقــوم الســلطان محمــود رحمــه هللا وأنــت بجانبــه، 
ــی  ــم صل ــي الكري ــز بكمــا النب ــر ويعت ــده، ويفتخ ــي ي ــدك ف ي

هللا عليــه وســلم أمــام ســائر األنبيــاء واألوليــاء والصالحيــن. 
هــذاً أوالً. وأمــا ثانيــاً: فأهنئــك قائــدي الحنــون بهــذه الكوكبــة 
المباركــة والثلــة الربانيــة مــن الشــهداء األبطال عامــة والقادة 
منهــم خاصــة؛ أهنئــك بنيــل كثيــر مــن القــادة البواســل وســام 
الشــهادة وأذكــر منهــم علــی ســبيل المثــال ال الحصــر: القائــد 
ــوار الشــيخ  ــد المغ ــه هللا ـ والقائ ــا داد هللا ـ رحم ــدام الم المق
محمــود ســيف هللا ـ رحمــه هللا ـ و غيرهــم كثيريــن. وهــذا إن 
دل علــی شــيء فإنمــا يــدل علــی صــدق هــذه الحركــة الربانيــة 
واالنتفاضــة الجهاديــة؛ كمــا قيــل: صــدق دعوتنــا باستشــهاد 

قادتنــا. 
وفــي ذلــك يقــول عــز مــن قائــل: }وكأيــن مــن نبــي قاتــل معــه 
ــا  ــبيل هللا وم ــي س ــم ف ــا أصابه ــوا لم ــا وهن ــر فم ــون كثي ربي
ــران  ــن{ ]آل عم ــب الصابري ــتكانوا وهللا يح ــا اس ــوا وم ضعف
146[. وأهنئــك قائــد األمــة بتأييــد العلمــاء لــك ولحركتــك 
المباركــة المخلصــة؛ فالعلمــاء الربانيــون ـ ال علمــاء الســوء 
ــر  ــا عب ــن ـ كم ــون عــن رب العالمي ــت ـ موقّع ــو الطواغي ومفت
عنهــم بذلــك اإلمــام إبــن القيــم ـ، وهــم ال يوقّعــون إال إذا كان 

ــرراً شــرعياً.  ــاك مب هن
فــكل هــذا الفضــل يرجــع بعــد فضــل هللا ســبحانه وتعالــی إلــی 
إخاصكــم وجهودكــم المتواصلــة إلقامــة خافــة إســامية، 
وأود أن أنقــل هنــا قــول الشــيخ ســليم هللا خــان حفظــه هللا 
ـ أميــن وفــاق المــدارس العربيــة بباكســتان و كبيــر علمائهــاـ 
ــار  ــن كب ــد م ــي وف ــماحتمكم ف ــی بس ــا التق ــال بعدم ــه ق ؛ فإن
ــل أن  ــا نتخي ــم، كن ــار: )وهللا حينمــا كان يتكل ــك الدي علمــاء تل
ــم  ــلم ـ يتكل ــه وس ــی هللا علي ــي ـ صل ــاب النب ــن أصح ــداً م أح
ــة الشــيخ  ــه فضيل ــا قال ــا م ــل هن ــي أن أنق ــو ل ــا(. ويحل أمامن
ــذاًء  ــون ح ــی أن أك ــه هللا: »أتمن ــي حفظ ــد المقدس ــو محم أب
ــة  ــی ألجــل راي ــدی المصطف ــی ه ــد عل ــن يجاه ــه حي ــي قدم ف
التوحيــد، يــدوس بــه رؤوس أعــداء هللا« يــا لهــا مــن شــهادة 
ويالهــا مــن تزكيــة! لــن أنســی يــا أميــر المؤمنيــن ولــن ينســی 
التاريــخ موقفــك الصامــد ضــّد أمريــكا وحلفائهــا بعــدم تســليم 
ــح  ــكنه فيس ــه هللا وأس ــن الدن ـ رحم ــامة ب ــة اس ــهيد األم ش
جنانــه ـ إلــى الكفــرة الفجــرة، مــع أن تســليمه كان ســيجني لــك 
وإلمارتــك أمــواالً الطائلــة، وكان ســيؤدي إلــى إعتــراف وتأييد 
تلــك الــدول المارقــة بإمارتــك؛ لكنــك رفضــت كل ذلــك وكفــرت 
بــكل معانــي الخيانــة والتخــاذل وعملــت بالحديــث المتفــق 
عليــه عــن رســول هللا ـ صلــی هللا عليــه وســلم: »المســلم 
ــه وال يظلمــه...«  أخــو المســلم اليخونــه وال يســلمه وال يخذل
وحينهــا قلــت كلمــة ينبغــي أن تكتــب بمــاء الذهــب فــي تاريــخ 
ــا  ــة شــخص، إنم ــد قضي ــم تع ــة أســامة ل اإلســام: »إن قضي
هــی قضيــة عــز اإلســام« فجــزاك هللا خيــر الجــزاء علــى هــذه 

ــدة.  ــف الصام المواق

وختامــاً أســأل هللا العظيــم رب العــرش العظيــم أن يهيــئ لهــذه 
ــي  ــن ك ــد استشــهاد أميرالمؤمني ــداً بع ــا رش ــن أمره ــة م األم
ــی  ــه تعال ــه، إن ــل معصيت ــه أه ــذل ب ــه وي ــل طاعت ــه أه ــّز ب يع
ولــي ذلــك والقــادر عليــه. وصلــی هللا تعالــی علــی خيــر خلقــه 

محمــد وعلــی آلــه وأصحابــه أجمعيــن.
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ــه  ــر ولتاريخ ــا عم ــرام للم ــر واحت ــة إجــال وتقدي ــف وقف أق
المشــرف فــي الجهــاد األفغانــي، لكــن أعظــم صــورة مــن 
صــور التضحيــة والفــداء هــي الصــورة التــي رســمها لنــا هــذا 
الرجــل المجاهــد وهــو يرفــض تســليم الشــيخ أســامة بــن الدن 

ويضحــي بإمارتــه مــن أجــل ذلــك.
هــل تتصــورون يــا إخــوة أن أميــراً فــي القــرن العشــرين 

يضحــي بــكل إمارتــه مــن أجــل نصــرة الحــق؟
ــة رضــوان هللا  ــل الصحاب ــذ رحي ــم تنقطــع هــذه الصــور من أل
عليهــم ومنــذ رحيــل الخليفــة عمــر بــن عبــد العزيــز والملــك 

ــك الناصــر؟ ــادل والمل الع
ــه  ــو أن ــر ل ــا عم ــر الم ــت تنتظ ــي كان ــروة الت ــم الث ــا يعل كلن
وضــع يــده فــي يــد أمريــكا وســمح بإنشــاء أنبــوب النفــط مــن 
قزويــن حتــى موانــىء باكســتان. وكلنــا يعلــم أن أمــراء عــرب 
ال يملكــون إال عشــر مــا كان يملــك المــا عمــر، ولكنهــم أعلنوا 
حروبــاً وضحــوا بشــعوبهم مــن أجــل الحفــاظ علــى كرســيهم.
أليــس مــن الواجــب أن نقــف وقفــة إجــال وتقديــر واحتــرام 
لهــذا المجاهــد الــذي ضحــى بحكومتــه مــن أجــل نصــرة دينه؟! 
كثيــرون تناســوا هــذا األمــر ولكننــا لــم ولــن ننســى لــه هــذه 
ــخ  ــا التاري ــيحفظها لن ــي س ــرفة والت ــة والمش ــة العظيم الوقف

فــي ســجله الذهبــي ســجل العظمــاء.
وهللا لــم أنســى هــذا األمــر وفــي كل مــرة أفكــر فيــه وأســتغرب 
أن يوجــد رجــال مــن طينــة أســامة والمــا عمــر، رجــال 
ــا  ــم، فيم ــن أجــل دينه ــن م ــول مايي ــارات وال أق ــوا بملي ضح

ــدودة. ــات مع ــل دريهم ــن أج ــعوبهم م ــرون بش ــي آخ يضح
ــا  ــال، ومهم ــؤالء الرج ــق ه ــي ح ــا ف ــق أقوله ــة ح ــذه كلم ه
كان الحــال فهــؤالء اجتهــدوا وقــد يصيبــوا ويخطئــوا ولكنهــم 
أخــوة مجاهــدون ونيتهــم حســنة، أمــا اآلخــرون فنيتهــم أصــاً 

ســيئة وهّمهــم الوحيــد تحقيــق مصالــح ضيقــة. 
فليشــهد هللا ســبحانه وتعالــى أننــا نحبهــم فــي هللا ونتمنــى 
ــن إن شــاء هللا والخــزي  ــم النصــر والتمكي ــي أثره ــن يقتف لم
كل الخــزي والخــذالن ألعدائهــم ســواء مــن العــرب أو العجــم.
ــدوالرات مــن  ــن ال ــة أن يضحــي إنســان بإمــارة وبمايي قضي
أجــل أن يتحــول إلــى ماحــق فــي الجبــال والمغــارات وأن 
يضحــي أيضــاً صديقــه بالقصــور والخــدم والحشــم والشــركات 
ــو ذر  ــل أب ــي الجلي ــبيهة بعيشــة الصحاب ــل عيشــة ش ــن أج م

ــي.  ــي الرق ــة ف ــة غاي ــه، قضي ــاري رضــي هللا عن الغف
البعــض ســيقول أن هــؤالء مجانيــن، ولكننــا نقــول إنــه ال 
شــيء فــي الدنيــا يســتطيع أن يدفــع اإلنســان إلــى اتخــاذ 
ــا  ــاً. وإذا كن ــاً حق ــة إال إذا كان مؤمن ــرارات المصيري ــك الق تل
سنســميهم مجانيــن فلنســمي الفــاروق رضــي هللا عنــه مجنوناً 

ــك. ــون كذل ــاه أن يك وحاش
 ربمــا يــرد علينــا آخــرون ويقولــون بــأن الخــوارج حتــى 
ضحــوا وجاهــدوا ببســالة ودافعــوا بشــدة عمــا اعتقــدوه 
ــن  ــوارج وبي ــن الخ ــرق بي ــم إن الف ــول له ــا نق ــاً ولكنن صواب

هــؤالء العمالقــة كالفــرق بيــن الســماء واألرض. 
األوائــل  الصحابــة  نمــاذج  لنــا  أعــادوا  العمالقــة  فهــؤالء 
والحمــد هلل رب العالميــن، وارتقــوا والحمــد هلل رب العالميــن، 
وجاهــدوا وضحــوا وقاتلــوا وفتحــوا بــاب الجهــاد والتضحيــة. 
فمــا فعلــه المــا عمــر وأســامة وكوكبــة الشــهداء لهــو نصــر 
بــإذن هللا، نصــر علــى هــذه الدنيــا الحقيــرة التــي تغــر الكثيــر 
إال عبــاد هللا المخلصيــن. إنهــم حينمــا أرادوا أن يواجهــوا 
أمريــكا رغــم الهــّوة الكبيــرة فــي القــوة الماديــة لــم يكــن ضربــاً 
مــن الجنــون أو الخطــأ. وإنمــا هــو مــا أمــاه عليهــم ضميرهــم 
ــة  ــى غــزوة مؤت ــد يرســل إل ــب محم ــا هــو الحبي ــم. فه ودينه
ثاثــة آالف فــي مواجهــة 200 ألــف مقاتــل، ويصــّر الصحابــة 
أن يخوضــوا، فيُقتــل مــن يُقتــل شــهيداً، ويعــود خالــد بعــد أن 
أنهكهــم الضــرب والقتــال. ففــي بعــض المواقــع يفــرض عليــك 
أن تجاهــد وتضحــي وتضــرب حتــى وأنــت تعلــم أنــك األضعــف 

مــادة واألقــل عــددا وعــدة.
لــو أراد المــا عمــر الشــهرة النتشــرت صورتــه فــي كل بقــاع 
العالــم، ولــو أراد المــال لقدمتــه لــه شــركات النفــط األمريكيــة 
وهــو آمــن فــي بيتــه، ولكنــه اختــار دار البقــاء وســعى إليهــا 

ودافــع عــن دينــه ونصــر أخــاه رحمــه هللا . 
وكمــا قلــت، خرجــت علينــا ألســنة الســوء لتتهــم المــا عمــر 
بالســذاجة والبــادة السياســية ولكــن هــؤالء نســوا أو تناســوا 
أن هــؤالء الرجــال ال تهمهــم دنيــا فانيــة فهّمهــم الوحيــد ربــح 

اآلخــرة.
ــاً  ــم حق ــاء. إنه ــن رجــال عظم ــي إال م ــة ال يأت ــف عظيم مواق
والقصــور  الباييــن  وراءهــم  تركــوا  عظمــاء  لمجاهــدون 
والمجــد الدنيــوي الزائــل والشــهرة الزائفــة ليجعلــوا كلمــة هللا 
هــي العليــا وكلمــة الذيــن كفروا وفســقوا وظلموا هي الســفلى، 
ليعــزوا هــذه األمــة وينصروهــا بــإذن هللا تعالــى، ومــا دفعهــم 
ــهم  ــم ونفوس ــه قلوبه ــألت ب ــذي امت ــان ال ــك إال اإليم ــى ذل إل
ــه أفضــل الصــاة  ــوال رســوله علي ــات هللا عــز وجــل وأق وآي
والســام التــي كانــت تطــرق دومــاً مســامعهم، ومواقــف 
الصحابــة وبطوالتهــم وتفانيهــم فــي ســبيل هــذا الديــن. إنهــم 
مــن رفــع هــذه األمــة ومســح عنهــا صنيــع حكامهــا مــن الــذل 
ــة العظيمــة؛  ــى هــذه األم ــا عل ــذان كادا أن يقضي والهــوان الل
لذلــك فقــد اســتحق هــؤالء المجاهــدون كل مــا أعــده هللا عــز 
ــم، إن شــاء هللا. ــد والنعي ــات الخل وجــل فــي اآلخــرة مــن جن
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املا محمد عمر

 ياسر الزعاترة

الحديــث عــن المــا محمــد عمــر ســياق سياســي، وآخــر 
تاريخــي وإنســاني، وفــي الحالتيــن نحــن أمــام قــدر مــن 
ــة  ــة ديني ــظ حرك ــأن تحاف ــف. ف ــتحق التوق ــي تس ــارة الت اإلث
وسياســية ومقاومــة فــي اآلن نفســه علــى خبــر مــوت زعيمها 
لمــدة عاميــن اثنيــن، فــإن ذلــك يعنــي أن لديهــا قــدرا مــن القوة 
والتماســك الــذي يســتحق اإلعجــاب، بصــرف النظــر عــن 

ــدم اإلعــان.  ــرار ع ــي ق ــرأي ف ال
إذا  الغائــب  باإلمــام  أشــبه  عمــر  المــا  كان  الظاهــر  فــي 
ــر  ــوي أكث ــب المعن ــي الجان ــر ف ــذي يحض ــر، وال ــاز التعبي ج
ــد كان  ــك، فق ــن كذل ــم يك ــع ل ــن الواق ــي، لك ــع العمل ــن الواق م
الرجــل يديــر الحركــة بشــكل فعلــي، وهــو الــذي حافــظ علــى 
تماســكها طــوال الوقــت، كمــا حافــظ وهــو األهــم، علــى 
ــا  ــال، ومــن هن ــي التعاطــي مــع االحت بوصلتهــا الواضحــة ف
ــده، الســيَّما  ــن بع ــي ستعيشــها م ــة الت ــة المرحل ــدى أهمي تتب
واالحتــال األميركــي يوشــك أن يحمــل عصــاه ويرحــل تــاركا 
ــة  ــن ذات العرقي ــي(، م ــا )أشــرف غن ــا بشــتونيا منتخب زعيم
التــي ينتمــي إليهــا المــا عمــر، وغالبيــة أعضــاء حركــة 
طالبــان يمكنهــا أن تواصــل القتــال وإفشــال العمليــة السياســية 
لزمــن طويــل، بــل يمكنهــا فــي حــال رحيــل االحتــال بالكامــل 
أن تســيطر فعــا علــى مناطــق واســعة مــن أفغانســتان، هــي 
ــمال  ــق الش ــا لمناط ــتون، خاف ــا البش ــش فيه ــي يعي ــك الت تل
التــي ينــدر فيهــا حضــور الحركــة، وبالطبــع ألن الجانــب 
العرقــي يحضــر بقــوة فــي الصــراع األفغانــي، ربمــا علــى نحــو 
يتفــوق علــى الجانــب الدينــي، الســيَّما أن أطــراف النــزاع فــي 
ــة  ــا بالهوي ــة التزامه ــرا لجه ــف كثي ــكاد تختل ــتان ال ت أفغانس

ــاد. ــة للب الديني
ــا ال  ــاب المــا محمــد عمــر ســيمثل مأزق ــا يكــن األمــر، فغي أي
بــأس بــه للحركــة التــي ســيصعب عليهــا توفيــر شــخص يلتــف 
النــاس مــن حولــه، بنفــس مســتوى المــا عمــر، بمــا فــي ذلــك 

القائــد الجديــد )مــا أختــر منصــور(، وال يُســتبعد تبعــا لذلــك 
أن تحــدث انقســامات بشــأن التعاطــي مــع المرحلــة الجديــدة، 
ومــا إذا كان علــى الحركــة أن تواصــل القتــال مــن أجــل وضــع 
ــل  ــا أن تقب ــتقبل، أم إن عليه ــروع المس ــي مش ــا ف ــل له أفض
بالمتــاح فــي عمليــة سياســية صيغــت برعايــة أميركيــة، 
ــي  ــم تشــارك ف ــن ل ــى مت ــا ســتكون هامشــا عل ــي أنه ــا يعن م
صياغتــه، فيمــا ســيذهب آخــرون إلــى فكــرة اســتمرار القتــال، 
حتــى لــو أدى ذلــك إلــى تقســيم البــاد، وحصــول الحركــة علــى 

حكــم مناطــق البشــتون فــي الجنــوب.
مــن الصعــب الحديــث بروحيــة الجــزم عــن أســئلة المســتقبل 
فيمــا خــص الحركــة ومــا ســيحدث لهــا فــي ظــل القائــد الجديــد، 
وفــي ظــل الظــروف الجديــدة برمتها، ذلــك أن حجــم التناقضات 
فــي البلــد ال تــزال كبيــرة، ومــن العســير الحديــث عــن حســم 

سياســي ســريع، الســيَّما أن االحتــال لــم يرحــل تمامــا بعــد.
ــام  ــا أم ــول إنن ــن الق ــي الســياق التاريخــي واإلنســاني، يمك ف
ــكون  ــم مس ــو عال ــة، وه ــم السياس ــي عال ــدة ف ــخصية فري ش
بالشــهرة واألضــواء والخطابــات والمصالــح، لكــن الرجــل 
الــذي نحــن بصــدده كان يفضــل شــيئا غيــر ذلــك، وبقــي 
معروفــا فقــط لقطــاع محــدود مــن النــاس فــي قيــادة الحركــة، 
وهــو كان مبدئيــا إلــى درجــة اســتثنائية ال تعرفهــا عوالــم 
ــد  ــن الدن بع ــامة ب ــليم أس ــض لتس ــه الراف ــة، وموقف السياس
هجمــات ســبتمبر خيــر دليــل، حيــث بــاع الســلطة برمتهــا مــن 
أجــل هــذا الموقــف المبدئــي، ولعــل هــذا البعــد فــي شــخصيته 
هــو الــذي ســحر أســامة بــن الدن، وجعلــه وهــو الســلفي 

ــك. ــي ذل ــردد ف ــا« دون أن يت ــا ماتريدي ــع »حنفي يباي
ســيقول البعــض إن المــا عمــر لــم يضــّح بشــيء، فهــو كان 
ــبوعين  ــال أس ــارت خ ــت أن انه ــا لبث ــة م ــال دول ــم أط يحك
ــي  ــول ســخيف ف ــو ق ــي، وه ــف األميرك ــات التحال ــام ضرب أم
واقــع الحــال، فالرجــل كان يســيطر علــى دولــة حقيقيــة، 
وبمســاحة شاســعة وموقــع اســتراتيجي، وإمكانــات معتبــرة، 
ــة  ــة زراع ــال رعاي ــن خ ــارات م ــع الملي ــاء أن يجم ــو ش ول
المخــدرات وحدهــا لفعــل، فيمــا حاربهــا حتــى كاد أن يوقفهــا 
ــار ذوي  ــك مــن حــرب مــع باروناتهــا الكب ــه ذل رغــم مــا يعني

ــوذ. ــوة والنف الق
جــاء المــا عمــر علــى حاجــة مــن األفغــان بعــد احتــراب 
المجاهديــن بعــد رحيــل الغــزاة، وتمكــن مــن توفيــر الكثيــر مــن 
األمــن للنــاس، ورغــم نمــط التشــدد الفقهــي الــذي اختــاره، إال 
أنــه كان جــزءا مــن اختيــارات غالبيــة المجتمــع، وكان يمكــن 
أن يخضــع للتطــور الطبيعــي فــي المجتمعــات لــو اســتمر فــي 

الســلطة.
يســتحق نمــوذج المــا عمــر المزيــد مــن التوقــف، وربمــا فــي 
ــاش  ــدة. ع ــة فري ــا حال ــا قلن ــه كم ــيَّما أن ــول، الس ــطور أط س
ــدا،  ــي عاب ــه، وبق ــق قناعات ــد وف ــا. جاه ــات غريب ــا وم غريب
ــه. أمــا األســئلة  ــا حتــى رحــل إلــى جــوار رب زاهــدا فــي الدني
ــه  ــن حول ــيَّما أن م ــا، الس ــس مســؤوال عنه ــو لي ــة، فه التالي
رجــال جيــدون أيضــا، ويمكنهــم أن يواصلــوا المســيرة، لكــن 
األمــر لــن يكــون ســها فــي ظــل تحديــات كثيــرة، مــن بينهــا 
تحــدي الخــارج، وتحــدي الواقــع األفغانــي بالــغ التعقيــد، 

ــة اإلســامية أيضــا. ــم الدول ــدي تنظي ــا تح وربم
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تيسر علوني:
هذه ذكرياتي مع املا عمر

كان القائــد التاريخــي لحركــة طالبــان، المــا عمــر الــذي أعلــن 
وفاتــه أمــس الخميــس، مقاتــا غامضــا مــن أصــول متواضعــة 
ومســؤوال عــن أحــد أكثــر األنظمــة محافظــة فــي التاريــخ 
اإلســامي الحديــث قبــل أن يطيــح بــه الغــرب فــي أعقــاب 

ــبتمبر/أيلول. ــات ١١ س هجم
محمــد عمــر، المولــود عــام 1960، نشــأ بحســب الســيرة 
ــة  ــي عائل ــتان ف ــرب أفغانس ــوب غ ــي جن ــه، ف ــة عن المتداول
فاحيــن فقــراء متحــدرة مــن فــرع “غيلــزاي” مــن البشــتون 
أفغانســتان  جنــوب  بيــن  الحــدود  علــى  يعيشــون  الذيــن 

وباكســتان.
القــوات  ضــد  القتــال  إلــى  انضــم  الســبعينات  نهايــة  فــي 

.1979 العــام  أفغانســتان  غــزت  التــي  الســوفييتية 
ــة التســعينات، وبعــد انســحاب القــوات الســوفييتية،  فــي بداي
أصبــح المــا عمــر الزعيــم الدينــي للقريــة وجمــع اإلســاميين 
الشــباب الذيــن جذبتهــم مآثــره العســكرية، فكانــت المجموعــة 
التــي ولــدت منهــا حركــة جديــدة باســم طالبــان، بتدريــب 

ــاط الجيــش الباكســتاني. ودعــم مــن قبــل ضب
فــي هــذا الحــوار مــع “هافينغتــون بوســت عربــي”، يتحــدث 
تيســير علونــي، مراســل قنــاة الجزيــرة وأحــد الصحفييــن 
ــه  ــر، عــن تجربت ــا عم ــاء الم ــن لق ــوا م ــن تمكن ــل الذي القائ

ــل. ــن الرج ــخصية ع ــه الش وانطباعات
ــبانية  ــلطات اإلس ــل الس ــن قب ــام ٢٠٠٣ م ــل ع ــي اعتق علون
بتهمــة إســاءة اســتخدام موقعــه كصحفــي للقيــام بمقابلــة 
صحفيــة مــع أســامة بــن الدن، وتــم اإلفــراج عنــه بكفالــة 

ــه. ــن اعتقال ــهر م ــي ش ــد حوال ــة بع ــباب صحي ألس
ــة اإلســبانية  ــل المحكم ــن قب ــه م ــم علي ــم الحك ــي 2005 ت وف

بالســجن لمــدة 7 ســنوات بتهمــة التعــاون مــع خايــا إرهابيــة 
وإجــراء المقابــات واالتصــال مــع منظمــة القاعــدة.

ــاء  ــع اللق ــه هللا( تاب ــر )رحم ــا عم ــى الم ــر عل ــرف أكث وللتع
ــاه: ــل أدن الكام

ما الذي تتذكره من هذه المقابلة؟ وعلى أية خلفية كانت؟
لقائــي بالمــا محمــد عمــر تــم فــي شــهر أبريــل/ نيســان مــن 
عــام ٢٠٠١، وكنــت قــد رافقــت فــي الشــهر نفســه وفــداً مــن 
ــاطات  ــة نش ــة لتغطي ــى الدوح ــارة إل ــي زي ــان ف ــة طالب حكوم
ــاة الجزيــرة، عــدت مــع الوفــد إلــى قندهــار  الوفــد لصالــح قن
وكان مقــرراً أن يلتقــي أعضــاؤه بالمــا عمــر ليقدمــوا لــه 
تقريــراً عــن وقائــع ونتائــج الزيــارة، فطلبــت مــن أحــد أعضــاء 
الوفــد أن يســعى فــي ترتيــب لقــاء لــي مــع المــا فوعــد خيــراً.

فــي تلــك الفتــرة كان المــا عمــر ال يلتقــي بالصحفييــن علــى 
اإلطــاق بســبب انزعاجــه مــن محاوالتهــم لتصويــره بطــرق 
ــب المــا عمــر كان  ــى الرغــم مــن أن مكت ــك عل ــة، وذل ملتوي
يشــدد علــى الصحفييــن ويأخــذ منهــم تعهــدات بعــدم محاولــة 
تصويــره، لكــن بعــض الصحفييــن العــرب حــاول التحايــل 
علــى التعهــد الــذي قدمــه ورســم صــورة تقريبيــة للمــا عمــر، 
ــة  ــر باألمــر أصــدر أمــراً بعــدم إعطــاء أي ــم األخي وعندمــا عل

ــاً عــن لقائهــم. ــن وأحجــم تمام ــد للصحفيي مواعي
ــة، وقلــت لهــم  فــي هــذا الظــرف الصعــب جــاء طلبــي للمقابل
طبعــاً أننــي لســت بصــدد إجــراء مقابلــة صحفيــة معــه وإنمــا 
هــو لقــاء للتعــرف إليــه شــخصياً طالمــا أننــي صحفــي مقيــم 

ــة. ــاة معروف ــل قن ــي أفغانســتان وأمث ف
لــم تتأخــر اإلجابــة ودعيــت فــي عصــر اليــوم التالــي لمرافقــة 
الوفــد إلــى “مكتــب أميــر المؤمنيــن”، وكان مكتبــاً جديــداً 
ــن  ــل نحــو عامي ــه جــرت قب ــة الغتيال ــد محاول ــه بع ــل إلي انتق
وتــم اســتهداف منزلــه بشــاحنة ملغمــة بعــدة أطنــان مــن 
المتفجــرات أدت إلــى مقتــل عمــه وبعــض أقاربــه ونجــا منهــا 
المــا عمــر بأعجوبــة )شــاهدت بنفســي الحفــرة التــي خلفهــا 
االنفجــار وكانــت حفــرة ضخمــة(، وكان منزلــه فــي تلــك الفترة 
وســط قندهــار فــي منطقــة مزدحمــة ومســموح المــرور فيهــا 
ــم يكــن المنــزل يتميــز كثيــراً عــن بقيــة المنــازل  للجميــع، ول
ــاب،  ــى الب ــة عل ــق بالحراســة العادي المحيطــة ســوى مــا يتعل
فاقتــرح عليــه مســاعدوه أن يبنــي مجمعــاً جديــداً غــرب 

ــاً. ــي يتخــذه ســكناً ومكتب ــة لك المدين
توجهنــا بقافلــة صغيــرة مــن الســيارات الرســمية إلــى المجمــع 
وتمــت إجــراءات الدخــول بســهولة وقادنــا بعــض المســاعدين 
ــة  ــكل، مفروش ــتطيلة الش ــا، مس ــاً م ــعة نوع ــة واس ــى قاع إل
بالســجاد األفغانــي وتوزعــت علــى جوانبهــا فــرش متواضعــة.

ــا مجلســنا بانتظــار قــدوم المــا عمــر والحظــت وجــود  اتخذن
وســادة واحــدة فــي الزاويــة اليمنــى بصــدر القاعــة ولــم 
ــاث آخــر مــن كراســي أو طــاوالت او  يكــن فــي القاعــة أي أث
مزهريــات ممــا اعتدنــا علــى رؤيتــه فــي مكاتــب المســؤولين 
ــة  ــة مــن أي ــت عاري ــا أن جدرانهــا كان خــارج أفغانســتان، كم

ــة. ــائل زين ــات أو وس لوح
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ــابين  ــة ش ــر برفق ــد عم ــا محم ــل الم ــق أقب ــع دقائ ــد بض بع
ــع واصطفــوا للســام عليــه، وكان  مســلحين ونهــض الجمي
ــد بعــض  ــه بع ــه ومصافحت ــي تحيت ــع ف ــث أو الراب دوري الثال
كبــار الســن مــن أعضــاء الوفــد وتولــى وزيــر الخارجيــة وكيــل 

ــى المــا. ــوكل مهمــة تقديمــي إل أحمــد مت
طويــل القامــة، أميــل إلــى النحافــة، بلحيــة ســوداء كثــة 
تخللتهــا شــعرات بيضــاء وشــارب محفــوف، حنطــي البشــرة، 
ــون  ــه القــدم بل ــاً يظهــر علي ــاً تقليدي ــاً أفغاني ــدي ثوب وكان يرت
رمــادي داكــن، وأظننــي لمحــت رقعــة أو إصاحــاً فــي بعــض 
ــة  ــه طلب ــا يلبس ــوداء مم ــة س ــه بعمام ــف رأس ــه، ويل جوانب
العلــم فــي أفغانســتان، هيبــة الرجــل منعتنــي مــن إمعــان النظــر 
فــي هيئتــه ومامحــه إال حيــن جلــس فــي الزاويــة اليمنــى مــن 
ــم أكــن  ــك ل ــى يســاره وبذل صــدر القاعــة وكانــت جلســتي عل
ــام  ــد النظ ــاد ض ــاء الجه ــا أثن ــي فقده ــى الت ــه اليمن أرى عين

الشــيوعي.
أتذكــر أن الوفــد كان يضــم وزيــر الخارجيــة وكيــل أحمــد 
متــوكل ووزيــر التخطيــط ورئيــس المحكمــة العليــا )وهــو مــن 
أرفــع المناصــب فــي البلــد( ومســؤولين آخريــن باإلضافــة إلــى 
ــي الســن، وال  ــر ف ــل كبي ــو رج ــاري، وه ــي قنده ــوي عل مول
أتذكــر بقيــة أعضــاء الوفــد الــذي كان يتألــف مــن قرابــة ١٢ 

شــخصاً.
اســتهل المــا محمــد عمــر الحديــث بالترحيــب بالوفــد ثــم 
ــم  ــة كل منه ــى البقي ــر األعضــاء ســناً وتوال ــكام أكب ــى ال تول
يســرد ملخصــاً للقاءاتــه فــي الدوحــة، وكان المــا يطلــب 
ــن  ــاط مــن حي بعــض اإليضاحــات ويستفســر عــن بعــض النق
آلخــر وبعبــارات مقتضبــة، وحيــن انتهــى اللقــاء اختتــم المــا 
عمــر الجلســة بحديــث قصيــر، وجــرى الحديــث بلغــة البشــتو 
ــي، وأعــاد  ــي أذن ــن الترجمــة همســاً ف ــى أحــد الحاضري وتول
ــا  ــض إيذان ــم نه ــف ث ــي بلط ــب ب ــر الترحي ــد عم ــا محم الم
بانتهــاء اللقــاء وخــرج يحفــه بعــض أعضــاء الوفــد وانشــغلوا 
بأحاديــث جانبيــة متوجهيــن إلــى مدخــل القاعــة الــذي يفضــي 
إلــى ســاحة واســعة انتشــر فيهــا بعــض الحــراس المســلحين 
ــة  ــر الخارجي ــم وزي ــرؤوس ناداه ــي ال ــال حليق وبعــض االطف
وكيــل أحمــد متــوكل وقدمهــم لــي قائــاً إنهــم أبنــاء المــا 
ــه  ــا يلبس ــة ومم ــت متواضع ــم كان ــت أن ثيابه ــر، والحظ عم

ــان. ــة األفغ ــاء عام أبن

ماذا كان انطباعك الشخصي عن الرجل؟
ــن  ــك م ــه وذل ــن أتباع ــل بي ــة الرج ــو هيب ــه ه ــا الحظت أول م
ــعرت  ــد ش ــه، فق ــل مع ــث والتعام ــي الحدي ــم ف ــال طريقته خ
فــي حضرتــه بأننــي أمــام حاكــم حقيقــي ورجــل دولــة رغــم أن 
مظهــره يتميــز ببســاطته الشــديدة وربمــا كان أقــل الحاضريــن 

أناقــة لكــن حضــوره طغــى علــى الجلســة تمامــاً.

هــل كانــت اإلجــراءات األمنيــة المتبعــة لمقابلتــه ســهلة أم 
معقــدة؟ وهــل تــرى أنــه يســهل اختــراق اإلجــراءات األمنيــة 

ــه؟ المحيطــة ب
لــم تكــن هنــاك إجــراءات خارجــة عــن المألــوف وفــي حالتــي 

ــم نخضــع  ــك ل ــة لذل ــق مجموعــة مــن رجــال الدول ــت أراف كن
ولــو لتفتيــش بســيط لكــن مــا رواه لــي األفغــان هــو أن بابــه 
ــع مســؤولين  ــاء وم ــع العلم ــاءات خاصــة م ــاً للق كان مفتوح
فــي الدولــة وهنــاك لقــاءات مــع مواطنيــن عادييــن يحضــرون 
مجلســه فــي ســاعات معينــة ربمــا لمجــرد الســام عليــه، 
ــل صــاة الجمعــة  ــب عــن المناســبات العامــة مث وكان ال يتغي
وصــاة العيديــن، ويخــرج بجــوالت فــي المدينــة ومــا حولهــا 
بســيارة يقودهــا بنفســه وربمــا رافقــه بعــض المســؤولين 
بســيارة أخــرى أو ســيارتين وإذا حكــم وقــت الصــاة يؤديهــا 
فــي أي مســجد يصادفــه علــى الطريــق، وفــي بعــض األحيــان 
كان يصلــي العصــر ويخــرج مــع مرافقيــه مــن المســجد ويمــد 
رداءه ويجلــس فــي العــراء علــى األرض يتبــادل الحديــث مــع 
مرافقيــه )لــم يذكــر لــي أحــد أنــه جلــس يومــا علــى كرســي(.

ــى حراســة  ــاج إل ــن يحت ــم يك ــر ل ــد عم ــا محم ــاً فالم وعموم
ــه  ــي أيدت ــه الشــعبية الت شــديدة فهــو يعيــش فــي ظــل حاضنت
ــات وال  ــد حراس ــاً ال يري ــو أص ــلطة، وه ــى الس ــه إل وأوصلت
مواكــب رســمية وال ســيارات مصفحــة وليــس لــه أعــداء بيــن 
أبنــاء شــعبه ســوى معارضيــه فــي الشــمال، والبــد مــن التذكير 
ــي إعــادة  ــل ف ــان تمث ــة طالب ــه حرك ــاز حققت ــم إنج ــأن أضخ ب
ــاك  األمــن إلــى أفغانســتان ومــن خــال معايشــتي للوضــع هن
ــي  ــم الت ــة لمســتوى الجرائ ــا مقارن لنحــو ســنتين، وإذا أجرين
ــة،  ــي المــدن األفغاني ــه ف ــة مــع مثيل ــي مــدن عالمي تحصــل ف
تبيــن لــي أن مســتوى األمــن واألمــان فــي المــدن األفغانية كان 
يتفــوق علــى مــا هــو موجــود فــي عواصــم عالميــة مثــل لنــدن 
وواشــنطن وباريــس وغيرهــا، أمــا محاولــة اغتيالــه اليتيمــة 
ــى أنهــا بتدبيــر خارجــي كمــا  ــان عل فقــد دلــت تحقيقــات طالب

قيــل لــي فــي حينهــا.

ــر  ــن أن تتأث ــه يمك ــه أو وفات ــة مقتل ــي حال ــه ف ــد أن ــل تعتق ه
ــلبي؟ ــكل س ــان بش ــة طالب حرك

أنــه توفــي منــذ ســنتين  التــي تقــول  إذا صحــت األخبــار 
نســتنتج أن الحركــة كانــت تديــر شــؤونها وشــؤون المناطــق 
دونــه، وصمــود حركــة  مــن  الحــرب  المحــررة وشــؤون 
طالبــان ومقاومتهــا لاحتــال األمريكــي طيلــة هــذه الفتــرة كان 
يحتــاج إلــى قيــادة متماســكة وتنظيــم محكــم وهــذه لــن تعــدم 
رجــاالً وقــادة كبــار ســيتمكنون مــن قيادتهــا إذا حافظــوا علــى 
المنهــج نفســه خصوصــاً فيمــا يتعلــق بوحــدة الصــف الداخلــي 
ــات  ــود آلي ــى وج ــدل عل ــازات ت ــذه اإلنج ــى أن ه ــة إل باإلضاف
ــار  ــة الختي ــن آلي ــو م ــت تخل ــل وأســتغرب إذا كان ــة للعم معين
القائــد المناســب، وإذا كانــت هنــاك مخــاوف مــن التأثيــر 
الســلبي لغيــاب المــا محمــد عمــر فهــي نابعــة مــن المؤامــرات 
الخارجيــة، فمثــاً المحــاوالت الباكســتانية لجــر الحركــة إلــى 
ــي  ــة بشــروط ال تلب ــة الحالي ــاق مــع الحكوم ــاوض واالتف التف
تطلعــات األفغــان، لــن تنجــح هــذه المحــاوالت إال بشــق صــف 
ــي  ــا، لكنن ــن يخدمه ــرات م ــذه المؤام ــدم ه ــن تع ــة ول الحرك
ــل  ــي ظ ــا ف ــد صفوفه ــن توحي ــتتمكن م ــة س ــح أن الحرك أرج

ــدة. ــادة جدي قي
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ماذا تراه: زعيم؟ رجل دين؟ سياسي؟ شخص عادي؟
مــن متابعتــي لمســيرته منــذ تولــى زمــام األمور في أفغانســتان 
إلــى حيــن وفاتــه رأيــت أن شــخصيته تجمــع بين أمــور عديدة، 
فاألفغــان يتميــزون بأنهــم شــعب صعــب المــراس ومتمــرد 
بطبيعتــه بســبب توزعهــم علــى األريــاف والبــوادي والجبــال؛ 
ــرض  ــص وف ــذه الخصائ ــادة شــعب به ــن قي ــن م ــه تمك ولكون
ــاً  ــة، طبع ــى الكلم ــكل معن ــوي ب ــم ق ــو زعي ــه فه ــام علي النظ
هــو لــم يــدرس السياســة فــي مناهــج المــدارس الدينيــة لكنــه 
تعلمهــا بســرعة واســتفاد مــن أخطائــه ومــن خــال متابعتــي 
ــي  ــا ف ــي عــام ١٩٩٤ هــي غيره ــان ف ــة طالب ــت أن حرك رأي
ــع  ــا م ــي تعامله ــاً ف ــوراً الفت ــهدت تط ــرة، وش ــوام األخي األع
الداخــل والخــارج، ويمكننــي القــول أنــه أصبــح سياســياً بارعــاً 
تمكــن مــن توظيــف إنجــازات المقاومــة األفغانيــة بطريقــة فــذة 
ــه  ــاوض مع ــلون التف ــتنجدون ويتوس ــن يس ــت األمريكيي جعل
ــي  ــي ف ــال السياس ــاً لاتص ــه مكتب ــون ل ــة ويفتتح ــة طريق بأي
قطــر بهــدف البقــاء علــى تواصــل معــه مــن أجــل التوصــل إلــى 
ســحب قواتهــم مــن أفغانســتان بطريقــة تنقــذ مــاء وجوههــم 

أمــام الشــعب األمريكــي.
ــم ولشــعبها إنهــا خرجــت  ــكا أن تقــول للعال ــت أمري لقــد حاول
مــن أفغانســتان وتركــت فــي البلــد نظامــاً مســتقراً فــي حيــن أن 
الحقائــق علــى األرض تقــول أن األمريكييــن حولــوا البلــد إلــى 
ــد السياســي واالقتصــادي  ــى الصعي ــاز عل ــة فاشــلة بامتي دول
واالجتماعــي وأنهــم أقامــوا نظامــاً ضــرب أرقامــاً قياســية فــي 
ــداف  ــن األه ــدف م ــق أي ه ــي تحقي ــلوا ف ــم فش ــاد وأنه الفس
التــي أعلنوهــا عندمــا غــزوا أفغانســتان، وأبســط مثــل علــى 
أنهــم  يدعــون  كانــوا  التــي  المخــدرات  هــو زراعــة  ذلــك 
ســيقضون عليهــا، وقــد ســبق لحركــة طالبــان أن أوقفــت 
ــر  ــد عم ــا محم ــن الم ــدر ع ــد ص ــرار واح ــة بق ــذه الزراع ه
أواخــر عــام ٢٠٠٠ واعترفــت المنظمــات الدوليــة المختصــة 
فــي ربيــع عــام ٢٠٠١ أن أفغانســتان أصبــح بلــداً خاليــاً مــن 
األفيــون )كمــا ذكــرت جريــدة ذي نيــوز الباكســتانية فــي شــباط 
 Afghanistan مــن العــام نفســه وأذكــر أن العنــوان كان
popy free أمــا بعــد ان دخــل األمريكيــون فقــد تضاعــف 
ــل  ــذا مث ــرات. ه ــرات وم ــون لم ــن االفي ــتان م ــاج أفغانس إنت
واحــد نســوقه علــى ســبيل االختصــار حــول الفشــل األمريكــي 
ــز  ــي العج ــي ف ــل أمريك ــل اول فش ــد تمث ــتان، وق ــي أفغانس ف
عــن معرفــة مــكان المــا محمــد عمــر أو بــن الدن طيلــة 
ســنوات، وســنعرض عــن ذكــر تفاصيــل الدراســات العالميــة 
عــن الفســاد ومســتوى الفقــر وانتشــار ظاهــرة اإلدمــان علــى 
المخــدرات التــي لــم تكــن موجــودة أصــاً ، ناهيــك عــن الفشــل 

األمنــي والعســكري واإلداري.
ال أعــرف إن كان وصــف رجــل الديــن ينطبــق علــى المــا 
محمــد عمــر ألنــه أصــاً كان طالــب علــم لــم تســمح لــه ظــروف 
الجهــاد والحــروب المســتمرة بإكمــال دراســته، وفــي النهايــة 
أرى أن شــخصية المــا عمــر جمعــت أفضــل مافــي خصائــص 
األفغانــي األصيــل إلــى جانــب كونــه رجــل مبــادئ، ومعلــوم أنه 
مــن الصعــب جــداً الجمــع بيــن المبــادئ وممارســة السياســة 
فــي عالــم اليــوم، وأوضــح مثــال علــى ذلــك هــو رفضــه تســليم 

أســامة بــن الدن ومــن معــه مــن العــرب إلــى حكوماتهــم مــع 
أنــه يعــرف تمامــاً أن ذلــك الرفــض ســيكلفه غاليــاً، وقــد 
حصــل، ومــع ذلــك لــم يأبــه الرجــل، فهــل هــذا شــخص عــادي؟

هل لشخصيته صفة محددة؟
قــد يكــون الحديــث أفضــل لــو تناولنــا الصفــة األبــرز فــي 
شــخصيته، ألن صفاتــه اإليجابيــة كثيــرة، ومــن خــال تجربتي 
ــة بأســمى  ــل الرجول ــت تمث ــول أن شــخصيته كان أســتطيع الق
معانيهــا فقــد ورد فــي الحديــث الشــريف: “ليــس الشــديد 
ــد الغضــب”،  ــك نفســه عن ــذي يمل ــا الشــديد ال بالصرعــة إنم
فهــذه محــل  القتــال  فــي  هنــا عــن شــجاعته  أتحــدث  وال 
ــى  ــه عل ــا أتحــدث عــن قدرت ــوه، إنم ــع مــن عرف ــاع جمي إجم
ضبــط غضبــه، فقــد أغضبــه األفغــان العــرب الذيــن كانــوا فــي 
ضيافتــه وعلــى رأســهم أســامة بــن الدن زعيــم ومؤســس 
تنظيــم القاعــدة الراحــل، وكان قــد أمرهــم مــراراً بعــدم اتخــاذ 
خــارج  عســكرية  أعمــال  أيــة  لتنفيــذ  منطلقــاً  أفغانســتان 
ــفارات  ــوا الس ــره وضرب ــوا أوام ــد خالف ــك فق ــع ذل ــاد وم الب
األمريكيــة فــي كينيــا وتنزانيــا فنبههــم إلــى ضــرورة االلتــزام 
بأوامــره، وضربــوا المدمــرة األمريكيــة “يــو اس اس كــول” 
فــي عــدن عــام ٢٠٠٠ فأعــاد تنبيههــم، وأمرهــم بعــدم اإلدالء 
ــك  ــع ذل ــره، وم ــوا أوام ــام فخالف ــائل اإلع ــات لوس بتصريح
صبــر عليهــم وصفــح عنهــم جــزاء ســابقتهم فــي الجهــاد مــع 
ــور أن  ــيوعي، ولنتص ــم الش ــوفييت والحك ــد الس ــان ض األفغ
هــذه األمــور حدثــت مــع حاكــم آخــر فهــل كان يضبــط غضبــه؟

أخيــراً أحــب أن أنــوه إلــى أمــر مهــم جــداً، فمــن خــال تحرياتي 
ــن  ــن م ــن القريبي ــرة م ــي شــملت شــخصيات كثي ــة الت المهني
ــن  ــن مــن أســامة ب ــر المقربي ــر وبعــض أكث ــد عم المــا محم
ــم  ــم يكــن يعل ــي أن أؤكــد أن المــا محمــد عمــر ل الدن، يمكنن
مســبقاً بنوايــا بــن الدن فــي تنفيــذ عمليــات الحــادي عشــر مــن 

ســبتمبر ٢٠٠١.
يمكننــي أن أؤكــد ايضــاً، أنــه بعــد انتشــار تصريحــات بــن 
الدن عــن نيتــه فــي ضــرب األمريكييــن، حصلــت جفــوة بيــن 
الرجليــن خــال الشــهور التــي ســبقت الحــادي عشــر مــن 
ــت  ــد أن أصبح ــات، وبع ــك العملي ــول تل ــد حص ــبتمبر، وبع س
الحــرب االمريكيــة وشــيكة، تقــرر أن يلتقــي الرجــان فــي 
مقــر المــا عمــر مســاء يــوم الســابع مــن أكتوبــر ٢٠٠١ 
ــافة  ــه بمس ــل وصول ــر وقب ــى المق ــن الدن إل ــه ب ــا توج وفع
بســيطة بــدأ القصــف األمريكــي للمقــر )وهــي أول غــارة 
ــر  ــى أفغانســتان( فغي ــي ســياق الحــرب عل ــة ف ــة أمريكي جوي
ــه  ــه، وكان المــا محمــد عمــر فــي المقــر لكن بــن الدن وجهت

ــر. ــراس المق ــض ح ــل بع ــة وقت ــف بأعجوب ــن القص ــا م نج

هل يمكن أن تصفه بكلمة أو اثنتين؟
مــع كل مــا كتبتــه آنفــاً فــي الرجــل أشــعر أننــي لــم أوفــه حقــه 
ــد مــن وصفــه  ــك، لكــن إذا كان الب ــى ذل ــادراً عل ــي ق وال أجدن

بكلمــات قليلــة فهــو رجــل نــادر المثــال.

المصدر: هافينغتون بوست عربي
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املال محمد عمر زعيم طالبان 
جاذبية القيادة وغموض املواقف

د. أحمد موفق زيدان

- بايعــه 1500 زعيــم قبيلــة علــى لقــب أميــر المؤمنيــن ممــا 
منحــه ثقــاً سياســياً مؤثــراً علــى الســاحة

ــن الدن  ــات لتســليم ب ــراً مــن المغري - رفــض المــا عمــر كثي
ــه ــط علي أو الضغ

كان ذلــك فــي مــارس -علــى مــا أعتقــد- مــن عــام 1995 
حيــن التقيــت زعيــم الحركــة المــا محمــد عمــر - رحمــه هللا - 
ألجــري معــه لقــاءاً صحفيــاً ُمِهّمــاً، كنــت علــى يقيــن بــأن لقــاء 
المــاّ ليــس باألمــر الســهل يومهــا وال بعدهــا، فهــو ال يحــب 
ــي أحــداث الجهــاد  األضــواء وال اإلعــام ولكــن نظــراً لتغطيت
األفغانــي ألكثــر مــن عقــد يومهــا، ونســجي لعاقــات مــع قــادة 

أفغــان كثــر فقــد تمكنــت مــن لقائــه.
وصلــت إلــى قندهــار معقــل الحركــة وأمضيــت يوميــن أو 
ــد  ــب المــا محم ــر مكت ــوكل( مدي ــد مت ــل أحم ــة مــع )وكي ثاث
عمــر صاحــب األخــاق الرفيعــة والمباســطة والمــزاح بعكــس 
ــى بعدهــا  ــوكل ترقّ ــاع عــن الحركــة وأتباعهــا، مت ــد يُش مــا ق
لمنصــب وزيــر الخارجيــة، ورافقنــا خــال اليوميــن أيضــاً 
ــودي  ــادف وج ــة، تص ــي الحرك ــي مفت ــوم أفغان ــيخ معص الش
فــي قندهــار عاصمــة الدولــة األبداليــة فــي القــرن الثامــن 
ــرة  ــا لطائ ــد نجمه ــان الصاع ــة طالب ــام حرك ــع إرغ ــر م عش
شــحن روســية كانــت تقــل أســلحة وذخائــر للتحالــف الشــمالي 

ــي  ــت ف ــعود، فكن ــاه مس ــد ش ــرز أحم ــكري األب ــده العس وقائ
ــر  ــن بحج ــت عصفوري ــث ضرب ــح حي ــكان الص ــان والم الزم
واحــد، لقــاء المــا، ولقــاء الرهائــن فكانــا ســبقين صحفييــن.

في حضرة أحمد شاه األبدالي:
ــة  ــث الســنة األفغاني ــام مــارس حي ــل مــن أي ــوم جمي ــاح ي صب
الجديــدة، اصطحبنــي وكيــل أحمــد متــوكل إلــى دار الحكومــة 
األفغانيــة حيــث قصــر الملــك أحمــد شــاه األبدالــي الــذي حكــم 
أفغانســتان 1747م مــن هــذا القصــر، كان كل شــيء في القصر 
يحكــي عراقــة وتاريخــاً، عبــق التاريــخ فــي كل زاويــة، يطغــى 
علــى كل شــيء، الحديقــة الغنـّـاء التــي تحولــت علــى مــا يبــدو 
إلــى حديقــة مهجــورة، فانتشــر تحــت ظــال أشــجارها الوارفــة 
الحديــث  أطــراف  يتجاذبــون  كثــر،  ومقاتلــون  مجاهــدون 
عــن الحركــة الوليــدة وانتشــارها الصاروخــي، إذ تمكنــت 
ــة  ــم المناطــق الجنوبي ــن إخضــاع معظ ــخ م ــك التاري ــى ذل حت
ــدا  ــذي ب ــوكل ال ــد مت ــل أحم ــع وكي ــى م ــت أتمش ــة، كن الغربي
ــا  ــان ورأيه ــن طالب ــدث ع ــا نتح ــا كن ــا، وبينم ــر الم ــم س كات
ــي  ــق شــاباً ف ــي أرم ــة، إذا ب ــة األفغاني ــي األحــزاب الجهادي ف
أواســط الثاثينيــات يتمشــى صوبنــا حامــاً رداًء أو "البتــو" 
ــر،  ــد عم ــا محم ــه الم ــر للحظــة واحــدة أن ــم أفك ــي، ل األفغان
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ــوع  ــى أي ن ــذي يفتقــر إل ــة ســمة المــا، ال فالبســاطة والعفوي
ــا  ــاد عليه ــذي اعت ــوالت ال ــة، والبروتوك ــواع الحراس ــن أن م
قــادة األفغــان المجاهــدون الذيــن رافقناهــم خــال ســني الجهــاد 
معدومــة، فقدومــه وهيئتــه يرســان رســائل واضحــة أن القــوة 

ــي أدوات شــكلية. ــي الشــخص ال ف والحضــور والســلطة ف
لــم يبــق بينــي وبينــه إالّ خطــوات، مصــراً علــى التحديــق 
بــاألرض وليــس النظــر إلينــا، التفــت إلــي وكيــل أحمــد متــوكل 
ليبلغنــي أن أمامــك )المــا محمــد عمــر مجاهــد(، ويومهــا لــم 
ــه بعــد  ــع علي ــذي ُخل ــن ال ــر المؤمني ــه أمي ــق علي ــد أُطل يكــن ق
ــول أوالً،  ــى كاب ــر الســيطرة عل ــاء إث ــن اللق ــن عــام م ــر م أكث
ــوه  ــة ليبايع ــيخ قبيل ــم وش ــن 1500 عال ــر م ــاع ألكث ــم اجتم ث
علــى المنصــب الجديــد، ســارعت إلــى التســليم عليــه والحديــث 
ــية  ــاً بالفارس ــا، وأحيان ــي ال يفهمه ــة، الت ــة العربي ــه باللغ إلي
ــة  ــوس تحــت شــجرة ضخم ــّي بالجل ــا، أشــار عل ــي أتكلمه الت
مــن أشــجار قصــر أحمــد شــاه األبدالــي الــذي يعــد أحــد أجــداده 
كونــه ينتمــي إلــى نفــس القبيلــة، نثــر المــا " البتــو" أو 
الــرداء علــى األرض لنجلــس مقابــل بعضنــا، بينمــا ظــل وكيــل 
أحمــد متــوكل يجلــس علــى بعــد متــر أو متريــن، وبــدأ الحــوار 
الــذي غطــى ظــروف ونشــأة الحركــة ورؤيتــه لمــا جــرى 

ــة األخــرى. ــى الجماعــات الجهادي ــه عل ويجــري وانقاب
بــدا المــا محمــد عمــر المفتقــر إلــى الرؤيــة العالميــة لمــا 
يجــري حولــه وهــو مــا وفــره لــه الحقــاً تنظيــم القاعــدة 
ــاذا  ــن المــا أظهــر بوضــوح م ــن الدن، لك وزعيمــه أســامة ب
ــر  ــارة اإلســامية وتطهي ــة اإلم ــاً، وأن الحــل بإقام ــد محلي يري
أفغانســتان مــن كل القــوى المتحاربــة التــي ســعت إلــى تضييــع 
كل ســنوات الجهــاد األفغانــي، لــم يمــض علــى هــذا اللقــاء 
ــواب  ــرع أب ــن ق ــة م ــت الحرك ــى تمكن ــد حت ــام واح ــوى ع س
كابــول والقضــاء علــى أكبــر حزبيــن أفغانييــن لــم يتمكــن 
ــا لعشــر  ــن تركيعهم ــده م ــي عــزه ومج ــاد الســوفياتي ف االتح

ســنوات.

الما عمر وأسامة بن الدن:
حتــى ذلــك الحيــن كان زعيــم تنظيــم القاعــدة أســامة بــن الدن 
فــي الســودان، وصــل ابــن الدن الحقــاً إلــى جــال أبــاد شــرقي 
ــن الســودان  ــم طــرده م ــد أن ت ــرة خاصــة بع أفغانســتان بطائ
وذلــك ضمــن صفقــة بينــه وبيــن قــادة جــال آبــاد المحلييــن، 
قــد  األفغانيــة  كانــت حركــة طالبــان  إليهــا  ومــع وصولــه 
اقتربــت مــن المدينــة وســيطرت عليهــا، فلعــب قــادة جــال آبــاد 
المحلييــن مــن ســازنور والمهنــدس محمــود دوراً فــي تعريــف 
ــاء  ــى المــا محمــد عمــر، ونشــأت الكيمي أســامة بــن الدن عل

بينهمــا.
ــم يكــن ابــن الدن علــى عاقــة ومعرفــة بالمــا علــى الرغــم  ل
مــن قتالــه لســنوات طويلــة فــي أفغانســتان كــون قتالــه تركــز 
فــي الشــرق األفغانــي بينمــا المــا كان يقاتــل فــي الغــرب 
األفغانــي حيــث فقــد فــي إحــدى المعــارك عينــه، والافــت أكثــر 
ــلفية"  ــة الس ــف بـــ "المدرس ــا يُوص ــادم مم ــن الدن الق أن اب
الســعودية لــم يجــد غضاضــة فــي مبايعــة زعيــم الحركــة المــا 
محمــد عمــر كأميــر للمؤمنيــن المنحــدر مــن المدرســة الحنفيــة 

ــة. الماتريدي
ال زلــت أذكــر حيــن التقيــت زعيــم تنظيــم القاعــدة أســامة بــن 
الدن فــي جلســات مطولــة اســتمرت لســاعات طويلــة فــي 
كابــول وقندهــار2000 ومطلــع 2001 وهــو يتحــدث عــن المــاّ 
باحتــرام وتقديــر كبيريــن، فقــد كان ابــن الدن يــروي قصــص 
ــه  ــل بيع ــه مقاب ــة ُعرضــت علي ــات ضخم ــاّ لمغري ــض الم رف
ابــن الدن أو طــرده علــى األقــل، وال زلــت أذكــر مــا قالــه أســامة 
ــامة  ــن أس ــب م ــن طل ــاّ حي ــن أن الم ــا م ــي يومه ــن الدن ل ب
بــن الدن التخفيــف مــن تصريحاتــه فقــال لــه األخيــر إذن لنُبــِق 
النســاء واألوالد عندكــم ونحــن نرحــل إلــى أرض هللا الواســعة، 
ــى  ــك، فبك ــي مع ــه: إذن خذن ــال ل ــاّ إال أن ق ــن الم ــا كان م فم

الطرفــان، كل هــذا يشــير إلــى مــدى العاقــة القويــة بينهمــا.
المــاّ  مــن  المقربيــن  الطالبانييــن  القــادة  أحــد  حدثنــي 
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كيــف رفــض عرضــاً صينيــاً بتعبيــد كل طــرق أفغانســتان 
مــن  مئــات  تســليمه بضــع  مقابــل  العالميــة  بالمواصفــات 
المســلمين التركســتانيين الذيــن لجــؤوا إليــه، وهــو الموقــف 
ــزل  ــي لهرت ــد الثان ــد الحمي ــف الســلطان عب ــر بموق ــذي يُذكِّ ال

برفضــه تســديد ديــون الخافــة مقابــل بيعهــم فلســطين.
تظــل أحجيــة ولغــز أحــداث الحــادي عشــر مــن ســبتمبر حدثــاً 
ــاً  ــن الدن، فوفق ــاّ واب ــن الم ــة بي ــة العاق ــم طبيع ــاً لفه مهم
ــاّ  ــغ الم ــن الدن أبل ــإن اب ــع ف ــي مطّل ــي طالبان ــدر أفغان لمص
قبــل   2011 مــن ســبتمبر  الحــادي عشــر  بعمليــات  عمــر 
ــة  ــك، فاألولوي ــل ذل ــأن ال يفع ــاّ نصحــه ب ــا، وأن الم حصوله
لتثبيــت اإلمــارة والحكومــة اإلســامية األفغانيــة ومــع إصــرار 
ابــن الدن علــى طلبــه لــم يجــد المــاّ عمــر بُــداً مــن الموافقــة 

ــات. ــل عــن العملي ــاً بالكام ــن راضي ــم يك ــه ل لكن

بدايات كنهايات..غموض وألغاز:
ال شــيء يشــبه نهايتــه كبدايتــه، كحــال العظمــاء ومــن يدخلون 
التاريــخ، ظهــور المــا محمــد عمــر جّســد ذلــك بأقــوى صــوره 
ــت  ــض وتمّكن ــرت بشــكل غام ــي ظه ــة الت ــه، فالحرك وتجليات
-كمــا أســلفت- مــن قــرع أبــواب العاصمــة فــي غضــون 
ســنتين مــن نشــوئها، ثــم تحــّدت العالــم كلــه بإصرارهــا علــى 
إيــواء المطلــوب األول أمريكيــاً أســامة بــن الدن، هــي نفســها 
الحركــة بقيــادة المــا محمــد عمــر التــي قاتلــت تحالفــاً دوليــاً 
ضــّم 50 دولــة مــن أقــوى دول األرض، وبتعــاون اســتخباراتي 
عالمــي غيــر مســبوق، ومــع هــذا فشــل العالــم كلــه فــي تعقـّـب 
المــا، الــذي لــم يجــزم حتــى اآلن بشــكله أو بصورتــه، فقاتــل 
بغمــوض شــخصيته، ورحــل عــن الدنيــا غامضــاً تــاركاً العالــم 
يتجــادل بشــأنه كمــا تجــادل وربمــا بشــكل أقــوى يــوم حياتــه.
لــم يكــن المــا محمــد عمــر مولعــاً باإلعــام وشاشــاته كمــا هــو 
حــال ضيفــه زعيــم تنظيــم القاعــدة أســامة بــن الدن الحريــص 
علــى الظهــور إعاميــاً والتأثيــر علــى اتجاهــات الــرأي العــام 
العربــي والدولــي، فقــد كان يُنقــل عــن المــا محمــد عمــر 
حيــن يُطالــب بتوضيــح مســألة معينــة: "نحــن نصنــع التاريــخ 
وغيرنــا يكتبــه"، فقــد كانــت آخــر رســالة صوتيــة للمــا عمــر 
عــام 2006 وربمــا هــي الرســالة الصوتيــة الوحيــدة، وباقــي 

الرســائل الــواردة منــه كانــت مكتوبــة فقــط.
حيــن ُووجــه المــا محمــد عمــر عقــب رفضــه تســليم أســامة 
بــن الدن وقبولــه التحــدي األمريكــي بــأن الرئيــس األمريكــي 
الهزيمــة  وبإلحــاق  بالنصــر  قواتــه  وعــد  بــوش  جــورج 
بطالبــان قــال قولتــه المشــهورة: "هنــاك وعــد بــوش ووعــد 
ــن  ــن نؤم ــن كمؤمني ــدق، فنح ــن أص ــنرى أي الوعدي هللا وس

ــن".  ــاده المؤمني ــر عب ــد هللا بنص بوع
قاتــل المــا عمــر التحالــف الدولــي وأرغمــه علــى االنســحاب 
مــن أفغانســتان وقتــل منــه باعتــراف المصــادر األمريكيــة 
3490 جنديــاً أجنبيــاً، لكــن مــع هــذا يرحــل المــاّ عمــر تــاركاً 
إرثــاً ثقيــاً، ربمــا قــد يكــون إرثــاً شــبيهاً بــاإلرث الــذي خلّفــه 
ضيفــه أســامة بــن الدن، إذ انقســمت القاعــدة إلــى تنظيــم 

ــاك. ــا وهن ــة هن ــة ومجموعــات قاعدي الدول
ــة  ــات، الرواي ــدة رواي ــاك ع ــاة فهن ــة الوف ــى طبيع ــودة إل بالع

األولــى واألكثــر رواجــاً هــي وفاتــه فــي 19-7-2013 أي 
قبــل عاميــن ونيــف مــن اآلن حيــن توفــي فــي كراتشــي ونقــل 
جثمانــه إلــى داخــل أفغانســتان وتحديــداً إلــى واليــة زابــل حيث 
دفــن فيهــا، ويعــزز ذلــك مــا ذكــره مديــر المخابــرات المركزيــة 
األمريكيــة الســابق ليــون بانيتــا حيــن ذكــر فــي ينايــر/2011 
للرئيــس الباكســتاني آنئــذ آصــف علــي زرداري أن لديهــم 
معلومــات عــن مــرض المــا وأنــه يتــم تطبيبــه فــي مستشــفى 
األغــا خانــي بكراتشــي، وهــو مــا نفــاه الباكســتانيون يومهــا، 
ويظهــر أن االســتخبارات المركزيــة األمريكيــة التقطت رســائل 
مكتوبــة وهاتفيــة لقيــادات طالبانيــة الحقــاً تؤكــد الوفــاة، أمــا 
ــه  ــت أن ــد تحدث ــر فق ــت الخب ــي أعلن ــة الت ــرات األفغاني المخاب
توفــي قبــل عاميــن فــي كراتشــي، بينمــا المصــادر الطالبانيــة 
ــي داخــل  ــراً، وف ــت أخي ــاة حصل ــول اآلن إن الوف الرســمية تق

أفغانســتان ولــم يخــرج منهــا.
ــة  ــد لحرك ــس توحي ــة ومغناطي ــوة جاذب ــّكل ق ــر ش ــا عم الم
طالبــان أفغانســتان حيــن قادهــا بالســر والعلــن، ولســنوات ظل 
مجــرد شــبحه ُصمــغ الحركــة، بيــد أن رحيلــه ال بــد أن يطلــق 
تحديــات حقيقيــة، فحســب االتصــاالت الاســلكية الملتقطــة 
مــن مقاتلــي طالبــان فــي الداخــل فــإن المقاتليــن فــي وضعيــة 
صعبــة ال يعرفــون مــن أيــن يتلقــون أوامرهــم، إذن فــإن 
التحــدي األكبــر أمــام الحركــة اآلن هــو بقاؤهــا بشــكل موحــد 

ــك. ومتماس

فشل أمني أمريكي كبير:
شــّكل اإلعــان عــن وفــاة المــا محمــد عمــر مفاجــأة وفشــاً 
أمنيــاً كبيــراً للواليــات المتحــدة األمريكيــة وحلفائهــا فــي العالم 
برمتــه، فــكل هــذه األجهــزة المتطــورة التــي كانــت ترقــب 
العالــم وتتجســس علــى رؤســائه، لــم تؤكــد علــى مــدى عاميــن 
ونصــف تقريبــاً وفــاة شــخصية مثــل المــا محمــد عمــر، 
وبالتالــي فــإن اإلعــان هــذا قــد يكــون صفعــة باكســتانية قويــة 
ــي  ــى عــدم مشــاطرتهم إياهــم عمليتهــم ف ــن رداً عل لألمريكيي

قتــل زعيــم تنظيــم القاعــدة أســامة بــن الدن.
وقــد نقلــت الواشــنطن بوســت عــن مليــت بيــرون مديــر 
ــتان  ــتان وباكس ــن أفغانس ــي كل م ــه ف ــي آي إي ــات الس عملي
قولــه: "إنــه ألمــر محيــر جــداً أن تظــل وفاتــه غامضــة طــوال 
ــدون أي  ــن ب ــن عامي ــر م ــدة ألكث ــة الممت ــرة الطويل ــذه الفت ه
تأكيــد، علــى الرغــم مــن القــدرات واإلمكانيــات الضخمــة 

ألمريــكا فــي المراقبــة والتجســس".
الهــزة األمنيــة األمريكيــة قــد يقابلهــا هــزة إعاميــة لمصداقيــة 
ــل ســيتعامل اإلعــام  ــا أيضــاً، فه ــة قيادته ــة ومصداقي الحرك
بجديــة مــع تصريحــات الناطــق الرســمي الطالبانــي بعــد اليــوم 
وهــو الــذي كان حتــى يــوم إعــان المخابــرات األفغانيــة عــن 
ــد  ــرات ودســائس، ليؤك ــا مؤام ــك ويعتبره ــض ذل ــاة يرف الوف

اإلعــان بعــد يــوم واحــد.
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وداعًا مال عمر !

إّن هللا وعدنا بالنّصر وأمريكا وعدتنا بالهزيمة وسيرى العالم من أصدُق وعداً !
هذه هي الكلمة الوحيدة التي أحفظها لك

كان دوماً كاُمك قليل وفعلك كثير فلسَت عربياً مثلنا يخوض حروبه على المنابر !
كانت ميادين المعارك منبرك ويشهد هللا أنك كنت خطيباً بارعاً هناك !

إياَك أن تظن أن هذه كلمات رثاء فيك
أنت غني عن الرثاء اليوم

ولكن يحق لمن فقدك أن يرثي نفسه بعدك !

فالساُم عليك
السام عليك صديق عبد هللا عزام ورفيق أسامة بن الدن

السام عليك تتهاوى روسيا تحت ضرباتك وتنبش أمريكا األرض بحثاً عنك 
السام عليك بثيابك الرثة وإيمانك األنيق

السام عليك بجيوبك الفارغة وقلبك الممتلىء
السام عليك ال يعنيك ما يدور في مجلس األمن وال تكترث لما يحيكونه في أروقة األمم المتحدة

السام عليك يجتمعون ألجلك في البيت األبيض وتجتمع ألجلهم في كهف
السام عليك يحشدون لك جنراالت البنتاغون وتحشد لهم جنراالت سورة األنفال

.
علمتنا كثيراً يا ما عمر

علمتنا أن الوالء والبراء الحقيقي ليس في الكتب وإنما أن ال تُسلم مسلماً لكافر ولو كلفك ذلك ملكك !
علمتنا أن التوحيد الحقيقي أن تقول ألمريكا )ال( حين يقول لها الجميع )نعم(

علمتنا أن السر ليس بالبندقية وإنما باليد التي تحملها
علمتنا أن السلطة ليس بالضرورة أن تفسد الرجال

علمتنا أن القادة الحقيقيين مكانهم في الصف األول من المعركة
علمتنا أن الجبال بنظر الرجال متاريس

وأن السهول بنظر الرجال خنادق
وأن األنهار بنظر الرجال كمائن

وأن الثلج عندما يسقط في هلمند وقندهار فواجب الضيافة أن تدفىء جنود النيتو بقذائفك !

آن للفارس أن يترّجل يا عمر 
ذهب التعب فترجل واسترح

في هللا أحببناك وفي هللا فقدناك
وال عزاء بفقدك غير أن هذا ما عشت حياتك ألجل أن تموت عليه

بقلم: أدهم شرقاوي
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ومضى سادس الراشدين..
)املال حممد عمر(

بقلم: مصطفي حامد
)ابو الوليد املصري(

الحجه الدامغة على مسلمى هذا الزمان..
عاش وحيداً وغريبا،

حتى وهو أمير ،
ثم تركنا وهو مازال .. وحيداً .. وغريباً،

سبق الجميع ولم يدركه أحد،
لحق بمن كان قبله من األفذاذ،
وأتعب كل من يجيء بعــــده .
على مثال الرسول الذي أحب،

نشأ يتيماً وفقيراً ..
فكان أباً ألمٍة عانت اليتم والضياع..

قوياً كاألسد الهصور..
رقيقاً مثل نسائم الرحمـــة..

حزيناً .. شأن من يرى بداية الطريق ومنتهاه..
تركنا ملتحقاً بمن هم أفضل منــــا .
وضع أمتــه على أول طريق النصر،

ثم شهق مودعــاً .
رحل وحيداً وحزيناً كما جـاء .

األفغان / آخر الرجال / إما أن ينقذوا أمتهم،
أو ليبحث المسلمون ألنفسهم عن كوكب آخر..

ومن يلومهم إن هم فعلـوا ؟؟،
ألم يرحل عنهم .. وحيـداً وغريبـاً وحزيناً،

” عمـر” .. سادس الراشــدين ؟؟

املال عمر »رمحه اهلل«

بقلم: أبو فهر املسلم

بقطــع النظــر عــن مابســات وفــاة المــا عمــر رحمــه هللا: إال أنــه كان مــن آيــات الجهــاد ومناراتــه، فــي زمــاٍن عــزَّ فيــه 
الجهــاد وأهلـُـه! كان قائــًدا حازًمــا فــرًدا فــي سياســاته الشــرعية، ومعاركــه الحربيــة وهــو بعــُد ابــن العشــرين مــن ُعمــره.
ــا تكويــن حركــة دعويــة بمســاٍر جهــادي، فيمــا بعــُد صــاَرت ذا شــوكة وســاح فــي أقــّل مــن  لــم يَخطــر ببــال أحــٍد يوًم

ــق.. ــجٍّ عمي ــن مــن كّل ف ــن المهاجري ــان! آوى المجاهدي ــت طالب ــن! فعلهــا رحمــه هللا فكان عامي
وشــموخه وعــّزة اإليمــان فــي قلبــه، وإذاللــه الكافريــن يُحّدثــك عــن ذلــك، شــيُخ الجهــاد وأحــد مناراتــه )ابــن الدن رحمــه 
هللا(، رّغــم أنــوف الكافريــن فــي التــراب، وأذاقهــم كــؤوس الهــوان والــّذل، يــوم أن كســر أصنامهــم وحطّمهــا علــى مــرأى 

ومســمع مــن العالـَـم كلـّـه!
ــاء، وال وســائل اإلعــام، وال الشاشــات  ــم تَعرفــه وكاالت األنب ــا، ل ــاِل بَغيظهــم ووعيدهــم ونارهــم الدني ــم يب ــك ولَ كّل ذل
الُمتلفــزة! إال عبــر أثيــر المعــارك وســاحات القتــال ومياديــن الجهــاد، فعليــه رحمــاُت الرحيــم ورضوانـُـه وبركاتــه، وعلــى 

ســادات الجهــاد باللســان والّســنان رحَمــاٌت تتــًرا مــا بقِــي الليــُل والنهــار، وتعاقَــب شــمٌس وقمــر.
وكان هللا لنا ولإلسام وأهله بعد فقد هؤالء األكابر، لكن ال ضير أيها القائد الُهمام تَْبلَى ويُخلِف هللا.

وإنا هلل وإنا إليه راجعون.
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اهلل« »رحمــه  عمــر  محمــد  املــا 
املعاصــر اإلســامي  الجهــاد  محيــي 

بقلم: محمد ياسين الحسني

جــاء المجاهــد المناضــل الزاهــد الــورع التقــي، رائــد الجهــاد 
ــه  ــم كل ــال، جــاء والعال ــاد والقت ــى ســاحة الجه اإلســامي عل
ــوذه  ــي نف ــي والروس ــتعمار الغرب ــّد االس ــد م ــام، وق ــي ظ ف
فــي جميــع البــاد اإلســامية وبــدأوا يتدّرجــون لمحــو كل 
مــا يمــت باإلســام مــن صلــة، وقــد خيــم اليــأس القاتــل 
علــى المصلحيــن والمربيــن، وأعياهــم إصــاح مــا أفســده 
ــب  ــد أن غل ــاء بع ــح العلم ــدون، وأصب ــتعمرون والمفس المس
عليهــم اليــأس قابعــي زوايــا المــدارس والمســاجد وأصبحــوا 
كجــزر صغيــرة ال يصلــح إال مــن أوى إليهــم مــن الغرقــى إلــى 
جزيرتهــم الصغيــرة. وهكــذا كانــت البــاد تســير رويــداً رويــداً 
نحــو اإللحــاد والكفــر، والمســلمون يذوبــون فــي بوتقــة هــذه 
ــمس  ــج الش ــام وه ــج أم ــذوب الثل ــا ي ــة كم ــارات اإللحادي التي

عــن شــعور وال شــعور.
وأصبــح الجهــاد فــي غيــر جهــاد، والنضــال فــي غيــر عــدوه، 
ــل  ــس؛ أخ يقت ــب والياب ــأكل الرط ــة ت ــة طائش ــروب طائفي فح
أخــاه بذريعــة أنــه ينتمــي إلــى القبيلــة الفانيــة، وآخــر يقتــل 

أخــاه ليبتــز أموالــه ويمتــص ممتلكاتــه دون أن يردعــه رادع 
ــون، أو قان

فوضــى فــي المملكــة، والنــاس حبلهــم علــى غاربهــم، ال 
يأمــن النــاس علــى أموالهــم ودماءهــم وأعراضهــم. رأى 
ــاً نحــو  ــري أن المجتمــع يســير ســيراً حثيث هــذا الرجــل العبق
االنحــال والدمــار، رأى أن رجــال الحكومــة قــد احتكــروا 
القــدرة واغتصبــوا أمــوال النــاس، وقــد فشــى فيهــم الفســاد. 
والــدول اإلقليميــة وأذرع الشــر تتفنــن فــي إضــال النــاس 
وإثــارة الفتــن بينهــم لتصطــاد فــي المــاء العكــر، وليســهل لهــا 
ــه  ــارت حميت ــك فث ــاد. رأى كل ذل ــي األرض الفس ــث ف أن تعي
ــى حســك  ــه العــرق الفاروقــي، فجلــس عل ــة ونبــض في الديني
الســعدان وبــدأ يفكــر فــي اإلصــاح والتغييــر الجــذري. ولكــن 

ــدأ؟ ــن يب مــن أي
 هل هؤالء الذين احتكروا القوة يفقهون لغة الدعوة؟

 هل لهم آذان صاغية وقلوب واعية؟
 تـُـرى! كيــف يصلــح مــن مــات قلبــه، وكيــف يعــي الدعــوة مــن 
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نفــدت فيــه الحاســة الدينيــة، وكيــف يفهــم مــن طبــع علــى قلبــه 
وال يعــرف إال القســوة والعنــف، هنــاك عــرف الــداء وشــخص 
ــه  ــه وحكومت ــدواء، عــرف أن هــذا المجتمــع الفاســد برجال ال

ومكوناتــه
ال يصلحــه إال الســيف، إال الجهــاد، فهتــف بالجهــاد فالتــّف 
حولــه نخبــة مــن المخلصيــن ال يبغــون إال إصــاح مــا أفســده 

ــاس.  الن
ــذه  ــوا ه ــاص، ففتح ــون إال اإلخ ــم ال يملك ــاد وه ــدأوا الجه ب
البــاد المتشــاحنة المتراميــة األطــراف فــي مــدة قصيــرة، 
بإخاصهــم  الطريــق  وقطــاع  الجبابــرة  رقــاب  وأخضعــوا 
ــك  ــّون ذل ــة، فتك وإيمانهــم القــوي وطموحهــم وهمتهــم العالي

المجتمــع اإلســامي النموذجــي الــذي كانــت العيــون ترنــو 
ــذ قــرون، مجتمــع   كأنــه نســخة صادقــة مــن العهــد  إليــه من

الفاروقــي والراشــدي.
ألداء صاتهــم  يذهبــون  النــاس  وكان  الســرقة،  فانتهــت   
أن  دون  بعيــدة  مســافات  يقطعــون  مفتوحــة،  ودكاكينهــم 
يعتــرض أحــد أموالهــم وممتلكاتهــم. أمــا الرشــوة والربــا و... 
ــم  ــد مــن نوعــه ل ــي الحكومــة، مجتمــع فري فــا مجــال لهــا ف

ــد. ــد بعي ــذ أم ــم من ــده العال يعه
مجتمــع حيّــر عقــول كبــار المفكريــن الغربييــن الذيــن ينفقــون 

ماييــن الــدوالرات لتوفيــر األمــن فيكــون اإلخفــاق حليفهــم!
ولكن هل يرضي ذلك طواغيت العصر، وفراعنة الزمان؟ 

هل ترضى أمريكا وأوربا؟
وهــل يرضــى اليهــود والنصــارى وأذرع الشــر أن تكــون 
للمســلمين حكومــة إســامية توحــد كلمتهــم وتصبــح نموذجــاً 
فــي الحكــم اإلســامي؟ كا وألــف كا! وبــدأت المؤامــرات 
تحــاك ضــد اإلمــارة اإلســامية، فمــرة يُرَمــون باإلرهــاب، 
وأخــرى بالرجعيــة، وتــارة بأنهــم يتشــددون فــي األحــكام، وقــد 
أجلــب علــى الدولــة اإلســامية الفتيـّـة شــياطين الجــن واإلنــس 
ــم  ــم وألســنتهم وقلوبه ــم وأقامه ــم، بإعامه ــم ورجله بخيله
ــي  ــود ف ــة وج ــذه الدول ــون له ــى أال يك ــوا عل ــدة، أجمع الحاق
يســتميلوا  أن  وأرادوا  اإلغــراء،  بــاب  فدخلوامــن  األرض، 
وترغيباتهــم  الطائلــة  بأموالهــم  وأميرهــا  الدولــة  رجــال 
الخابــة، ولكــن إخــاص األميــر وعبقريتــه الفــذة كان أعلــى 
مــن أن يغريــه مــال الدنيــا التافهــة، ودخلــوا مــن بــاب التهديــد 

واختــاق العلــل الواهيــة، وجــاءت أمريــكا بخيلهــا ورجلهــا، 
ولــم تتــرك أرضــا إال قصفتهــا، فانســحب المجاهــدون، ولكــن 
ــا  ــر. وم ــوه ك ــر يتل ــه ف ــاً؟، كا إن ــي حق هــل هــو انســحاب كل
إن ظنــت أمريــكا أن األمــر اســتكان لهــا بتشــتيت تجمعــات 
المجاهديــن إال بــدأ الجهــاد بــكل قوتــه يــدك معاقــل المحتليــن 
دكاً، وال يــذر منهــم صغيــراً وال كبيــراً، فاندهشــوا حينهــا؛ مــا 
هــؤالء، أعفاريــت أم جنــس آخــر مــن اإلنــس، لــم نتــرك مــن 
مدرعاتنــا الحديثــة شــيء إال اســتعملناه، ولــم نتــرك جــزء مــن 

ــه. ــا أهل ــاه وقتلن ــتان إال قصفن أرض أفغانس
 كانــت أمريــكا تحلــم أن تقضــي علــى وجــود المجاهديــن فــي 
أرض أفغانســتان بالكامــل خــال عاميــن فقــط، وهاقــد مضــى 

ــة، تجــر  ــذه األرض مخذول ــن ه ــكا تخــرج م ــاً وأمري 14 عام
أذيــال الخيبــة والهزيمــة النكــراء.

فهنيئــا لــك يــا مــا عمــر، هينئــا لــك هــذا الجهــاد، وهنيئــا لــك 
هــذا الصمــود، وهنيئــا لــك هــذا الطمــوح والهمــة، لقــد رّكعــت 
ــل،  ــدك النحي ــك إال جس ــت ال تمل ــي األرض وأن ــار ف ــر جب أكب
ــن  ــة الذي ــك وإخاصــك وبالمائك ــت بإيمان ــك كان ــاً إن قوت حق

شــهدوا معــك المعــارك.
إن القلــم يــا مــا ليعجــز أن يصفــك، ولــو جــاء بأضخــم األلقــاب 
أفخــم التعابيــر، ومــن ادعــى أنــه كتــب عنــك وأجــاد قلمــه فــي 
وصفــك فقــد كــذب وهللا، وإن اللســان ليعجــز أن يصفــك، ومــن 
ــد  ــك فق ــه في ــه أدى حق ــك بلســانه وأن كام ــه وصف ــى أن ادع

كــذب وهللا.
يــا تاريــخ! ليــس لــك أن تدعــي أنــك ســجلت فــي طياتــك مفاخــر 
المــا وأنــك وصفتــه حــق الوصــف، إنــك لــن تقــدر أن تصفــه 

حــق الوصــف، فــا تتعــب نفســك.
يــا زمــان! ال تحلفــن أنــك ســتنجب مثلــه، كا وألــف ألــف كا! 

لــن تأتــي بمثلــه.
ــا أميــر المؤمنيــن! إنــك اقتفيــت أثــر جــدك أميــر المؤمنيــن  ي
عمــر رضــي هللا عنــه، فصــدق اســمك مســماك، حكمــت 
فعدلــت، فنــم رخــي البــال مــع النبييــن والصديقيــن والشــهداء 
والصالحيــن، وحســن أولئــك رفيقــاً. إن أتباعــك ســائرون 
ــوك  ــد بايع ــك، وق ــون إن شــاء هللا أمنيات ــك، ويحقق ــى درب عل
أن أال يتركــوا فــي أرضــك مــن المحتليــن إال وقتلــوه إلــى آخــر 

ــال. ــم مرتاحــا رخــي الب ــم. فن رمقه
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رحيــل القــادة الكبــار يدفعنــا إلــى مراجعــات فــي مســيرتهم ومســيرتنا، 
ــل  ــر، فالمث ــتلهام العب ــح واس ــى النص ــة عل ــة مبني ــات النقدي ــذه المراجع ه
التنزانــي يقــول: »للحربــاء عينــان، عيــن تنظــر إلــى الماضــي وأخــرى تُبصــر 
المســتقبل«، فالسياســة هــي فــن التوقــع والتبصــر، يُعلــن اليــوم عــن رحيــل 
شــخصية كبيــرة فــي تأثيرهــا المكانــي والزمانــي، فاأللقــاب تنــزل مــن الســماء 

كمــا قيــل، ولكــن بقــدر تأثيرهــا، يبــرز غموضهــا فــي البدايــات والنهايــات.
يرحــل المــا عمــر زعيــم حركــة طالبــان أفغانســتان -رحمــه هللا- تــاركاً 
ــوم، فســيأتي  ــا الي ــم يســبر غوره ــن، وإن ل ــا العي ــات ال تخطئه ــه بصم خلف
اليــوم الــذي تُوفَّــى حقهــا، الســيَّما القــرار الــذي ألقــى بظالــه علــى العالــم 
اإلســامي كلــه وهــو حمايــة زعيــم تنظيــم القاعــدة أســامة بــن الدن ورفضــه 
ــم  ــكرياً، وعال ــا عس ــة قاتله ــن 50 دول ــي م ــف دول ــه لتحال ــليمه وتحدي تس
برمتــه قاتلــه أمنيــاً واســتخباراتياً، مــن هنــا تبــرز أهميــة هــذه المراجعــة، 
وباعتقــادي فلكونــي التقيــت المــا محمــد عمــر، والتقيــت وعايشــت كبــار 
قــادة طالبــان أفغانســتان، فــإن ســبر تلــك المرحلــة واســتلهام دروســها فــي 
ــاء  ــة التــي يســطرها أبن الشــام والعــراق واليمــن؛ حيــث الماحــم اليومي

األمــة ضــد غــزو متعــدد الجنســيات أمــر فــي غايــة األهميــة.
هنــا ال بــد مــن وقفــات مفصليــة أثـّـرت علــى التاريــخ األفغانــي وغيــره، 
وتؤثــر علــى العمــل الثــوري الجهــادي فــي تلــك البلــدان الملتهبــة 
الحاملــة إلرث الجهــاد األفغانــي بمســيرته الطويلــة، فكمــا قــال 
ــة -رحمــه هللا-: »إذا أمــرت بالمعــروف  ــن عيين ســفيان ب
شــددت ظهــر المؤمــن، وإذا نهيــت عــن المنكــر أرغمت 

أنــف المنافــق«:
ــاد  ــل الجه ــي نق ــر ف ــد عم ــا محم ــح الم 1 - نج
والحزبيــة  الفصائــل  جهــاد  مــن  األفغانــي 

ــها ــاة مؤسس ووف
»دروس ووقـفـات«

بقلم: الدكتور أحمد موفق زيدان

طالبان
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الضيقــة، إلــى جهــاد األمــة، فكانــت لحظــة تاريخيــة مفصليــة، 
ســما فيهــا علــى الحزبيــة الطالبانيــة، فدعــا كبــار علمــاء 
قبلــي  علمائــي  مجلــس  لتشــكيل  ووجهاءهــا  أفغانســتان 
ــن  ــة اب ــاً بنصيح ــراً، كان عام ــاره أمي ــه فاخت يسترشــد بآرائ
ــر مــا أخــذوا  ــاس بخي ــزال الن ــه: »ال ي مســعود رضــي هللا عن
عــن أكابرهــم وأمنائهــم وعلمائهــم، فــإذا أخــذوا مــن صغارهــم 
وشــرارهم هلكــوا«، واســتقطب المــاّ بحنكتــه عديــداً مــن 
النخــب األفغانيــة، ببعــده عــن آفة التكفيــر والتخويــن والعمالة، 
حتــى ممــن كان يقاتلهــم، فــكان ُمقــاً فــي الحديــث، فنجــح فــي 
إحــداث نقلــة نوعيــة يدركهــا كل مــن عايــش تلــك الفتــرة ومــا 
بعدهــا حيــن نقــل جهــاده مــن الحزبيــة إلــى األمــة األفغانيــة؛ 
ــع  ــؤدد م ــاً أن الس ــدركاً تمام ــة م ــه االجتماعي ــع حاضنت فوّس
الســواد، ال بالتعالــي والتكبــر عليــه، وال أزال أذكــر حيــن كانــت 
قواتــه تدخــل كابــل وهــو يصلــي طــوال الليــل داعيــاً أن تُفتــح 

بــا قطــرة دم كمــا أخبرنــي مــن أثــق بــه.

2 - المرونــة التــي ظهــرت فــي التعاطــي مــع خصومــه األفغــان 
ــه  ــك قدرت ــي ذل ــداً ونصحــاً واســتمالة، ســاعده ف ــاالً وتحيي قت
ــق  ــن ممــن يث ــاء أفغانســتان المعتبري ــى جمــع معظــم علم عل
ــن  ــادة المجاهدي ــار ق ــى وجــود كب ــة إل ــم الشــعب، باإلضاف به
أمــا  وقبائلهــم،  مناطقهــم  فــي  وفصــاً  أصــاً  المعروفيــن 
ــى  ــة تجلّ ــاً للغاي ــد كان مرن ــة فق ــات الدولي ــد العاق ــى صعي عل
ــم  ــران والعال ــه مــع إي ــه مــع باكســتان ومفاوضات ــك بعاقت ذل
ــه  ــن أُســقطت حكومت ــا، وحتــى حي ــركا وأوروب العربــي، وأمي
علــى يــد التحالــف الدولــي بدعــم باكســتاني، أحجــم عــن نقدهــا 
ــن  ــا كان كم ــده له ــه بنق ــاً أن ــدرك تمام ــد كان ي للمصلحــة، فق
ــتراتيجي  ــه االس ــتان عمق ــه، فباكس ــى رجلي ــار عل ــق الن يطل
والبشــري والمالــي والشــرعي بوجــود المــدارس الدينيــة، 
بالمقابــل لــم يُضــِف الشــرعية حتــى علــى طالبــان باكســتان كي 
ال يضــر بمشــروعه األفغانــي، كــون ُكلفتــه اإلقليميــة والدوليــة 
أقــل، باإلضافــة إلــى أنــه لــن يُحّمــل الشــعب األفغانــي المكلــوم 
علــى مــدى عقــود أكثــر ممــا يحتمــل فيكفــر بــه وبمشــروعه.

3 - التعامــل مــع المهاجريــن، الظاهــر أن المــا محمــد عمــر 
فــي ضبــط حركــة  المجاهديــن األفغــان  ســار علــى نهــج 
المهاجريــن القادميــن لمســاعدته، فلــم يكــن لهــم تجمعــات 
خاصــة بهــم يقاتلــون منفرديــن، فــكان قتالهــم ضمــن جبهــات 
ــّكل إدارة  ــن ش ــر حي ــا األم ــّور الم ــن، وط ــط المجاهدي وخط
ــم يجــد  ــي، ول ــاً لمشــروعه المحل ــة للتعامــل معهــم وفق أفغاني
فيهــا المهاجــرون غضاضــة، فلــم يُشــاركهم فــي حكمــه، ولــذا 
لــم نــر أي مهاجــر تصــّدر للقضــاء األفغاني أو لمصالح الشــعب 
األفغانــي العامــة حتــى ال يثيــر حساســيات، وهــو مــا حفــظ لهــم 
كرامتهــم وحفــظ لهــم احترامهــم لــدى الشــعب األفغانــي، وظــل 
األخيــر يذكرهــم بخيــر حتــى اآلن وتحديــداً المهاجريــن العــرب 
فتــرة اإلمــارة اإلســامية  قبــل  الذيــن قضــوا  والمســلمين 

ــتان. ألفغانس
4 - نجــح المــا عمــر فــي التخفــي الثنــي عشــر عامــاً، 
ــد  ــم يُعه ــة، ل ــة ذكي ــده بطريق ــه وجن ــع قادت ــا م ــل فيه يتواص

عليــه توتــٌر أو عصبيــةٌ فــي خطاباتــه ينــال فيهــا مــن تنظيــم 
أو دولــة شــعاره »قــل هــو مــن عنــد أنفســكم«، ورغــم رحيلــه 
الغامــض فــإن الحركــة الطالبانيــة التــي تعيــش حالــة مــن 
االنقســام والتشــتت بعــد رفــض بعــض قادتهــا تعييــن منصــور 
أختــر خليفــة لــه، وســيُذكر المــا بقدرتــه الرهيبــة علــى ضبــط 
الحركــة إداريــاً وشــرعياً طــوال الفتــرة الســرية فعصمهــا مــن 

ــات. ــقاقات والتحزب االنش
التحــدي اآلن أمــام القيــادة الطالبانيــة الجديــدة فــي البنــاء 
علــى هــذا اإلرث العمــري، تمامــاً كمــا هــو التحــدي أمــام 
ــدروس  ــذه ال ــي اســتلهام ه ــن ف ــراق واليم ــوار الشــام والع ث
والتأســيس عليهــا، متحاشــين مقولــة: »حيــن يختفــي شــجر 
الســرو مــن مكانــه، يحتــل العشــب موضــع الســرو الشــاهق«.

لسنا وإن أحسابُنا كُرمت * يوماً على األحساب نتّكـل
نبني كما كـانت أوائـلــنـا * تبني ونفعل مثل ما فعـلوا
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وترجل الفارس عن جواده
فال نامت أعني اجلبناء..!

بقلم: عقيل الشامي

نعم رحل ... ولكن بعد أن علم الدنيا معنى الثبات والتضحية والفداء...
إنه الرجل الذي رفض العرش والملك والكرسي والمنصب لينصر دين هللا ...

لقد خرج في زمن ال يُعرف فيه قدر العظماء ...
تراه بقامته الممدودة .... وعينه الواحدة التي فقدها في الحرب .!

مهيب ... يطمئنك إذا حدثك بتواضعه الجم ... ال يعرف الكبر .. وخياء الملوك ... وغرور المترفين .. وغطرسة الظلمة ...
إذا رأيته ال تعرفه من بين وزرائه وموظفيه!

دائماً مطرق إلى األرض حياًء ... ال يتكلم إال إذا سئل!
يحب العمل ... والجدية ... إذا ضحك تبسم تبُسم المتعجب..

تجاهلته وسائل اإلعام العربية؛ ألنه ال يملك إال منزل من طابق واحد ... وأفقر رجل في الخليج أغنى منه!
ال يعــرف التكلــف .. تــزوره الوفــود .. فيســتقبلها عنــد بــاب الطائــرة .. يلقــي ردائــه مــن علــى كتفيــه ...فيفرشــه للوفــد .. فيبــدأ 

االجتمــاع تحــت جنــاح الطائــرة .. يتحــدث معهــم ســاعة .. ينهــض ثــم ينفــض الغبــار عــن ردائــه ويمضــي!
بساطة ال تعرف التنطع ... أدب ال يشوبه تكلف .. حياء ال يخالطه خور!

ثبات لم تثلمه مداهنة .. حزم ال يستفزه تهور!
أحبه شعبه وهو لم يرى صورته يوماً ما .. ال يحب األضواء ...و يكره اإلطراء!

يهدده العالم كله .. وهو ثابت كالطود األشم ...
يحاصرونه إقتصادياً ... فيرفع طرفه يستدر خزائن السماء!

حق على كتب التأريخ ... أن تسجل قصته...
"السموءل بن عاديا" اليهودي .. ُهدد بقتل ولده إذا لم يُسلّم دروع ورماح أمرؤ القيس الكندي..

فرفض .. ووقف وقفة وفاء لعهده .. سجلها التأريخ بإجال .. وسارت بها أشعار العرب ..
أما الما محمد عمر .. فقد سطر أسطورة تتعلم منها األجيال ... ويحمّر منها الوفاء خجاً!

هددوه إذا لم تسلم رجاً واحداً .... وإال فملكك ذاهب، ودمك ودم شعبك مهدور!
لم ينثني .. لم يلتفت إلى أن الرجل المطلوب ... غريب ليس من بني قومه ..!

طريد ليس له وطن! شريد ليس له أهل ..
وحيد تنكرت له األرض! وتبرأ منه قومه!

لم يتغير رأيه .. لم يخن مبادئه .. أعرض عن توسات ملوك العرب ..!
رفض كل الوساطات .. طرد كل السفراء والرسل .. الذين جاؤوا ليثنوه عن عزمه..

بصق على الدنيا ! ركل الملك .. أحرق جميع اإلغراءات ...
تلفع بردائه وقرر أن يواجه العالم!

أبت عليه عزته! أن يخون عهده .. وينقض أمانه .. ويروع من التجأ إليه ..
تحصن بدينه ..وأستعان بربه .. وقف أمام العالم ..وصرخ في وجهه .. وقال قولته المشهورة: 

)بوش وعدني بالهزيمة .. وهللا وعدني بالنصر وسننظر أي الوعدين أصدق(
أقسم أنه سوف يحمي الرجل! ألن دينه علمه ذلك ..

تحدى العالم .. وضحى بملكه من أجل رجل ... واحد !!
لم يغضب بعد أن سقط ملكه .. لم يلم نفسه .. ويوبخ وزراءه! ولم ينهر الرجل!

بــل أخــذ ســاحه .. وجمــع أتباعــه.. وذهــب إلــى صديقــه الطريــد .. ابتســم فــي وجهــه.. كلنــا مطــارد! ربــت علــى كتفــه.. عانقــه..  
فقــدت ملكــي لكنــي حافظــت علــى دينــي!

نظر إلى وجهه وقال: "اليسألني هللا أني سلمت مسلماً لكافر".
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الحمــد هلل أن كتــب لنــا فــي هــذا العصــر توثيــق ســير عظمــاء 
والتضحيــة  اإلســام  خدمــة  فــي  حياتهــم  ســاعات  بذلــوا 
للمســلمين، كمــا شــهدت األمــة فــي عصــر ســبق رحيــل 
ــذّب عــن دينهــا وحريتهــا،  ــي ال ــوا ف رجــاالت خدموهــا وتفان
نشــهد اليــوم رحيــل رجــال بنفــس المعــدن كانــوا قــد خلفوهــم.
ــات  ــوى وصفح ــد أن تط ــات الب ــت، صفح ــد مض ــنة ق ــي س ه
جديــدة البــد أن تفتــح وطوبــى لمــن كانــت صفحتــه حجــة لــه 
ــل  ــن رحي ــة م ــا الحكم ــواله. وإذا تأملن ــى م ــوم يلق ــه ي ال علي
ــد أن يرتســم  ــة، الب ــة متقارب ــرة زمني ــي فت ــوم ف ــؤالء النج ه
ــذه  ــا واحــدة. فه ــت تقريب ــي كان ــة الت ــك البداي ــا تل ــام أعينن أم
ــي  ــة ف ــد الصهيوصليبي ــا ض ــدأت كفاحه ــد ب ــة ق ــة الرائع الثل
ــة  ــي األم ــى تجن ــت حت ــآزرت وتكاتف ــت وت عصــر واحــد وثبت

ــم. ــم وأخوته ــدة صفه ــار وح ــوم ثم الي
أخــوة مــن نــوع عجيــب جعلــت األفغانــي يضحــي بحياتــه ألجــل 
العربــي والعكــس كذلــك! محبــة جعلــت المســلمين قلبــاً واحــداً 
ــم  ــخ بداياته ــا لتاري ــو رجعن ــة. ل ــاد العظيم ــفينة الجه ــي س ف
ألدركنــا قيمــة إنجازاتهــم، كان العالــم يعــرف تغطرســاً أمريكيــاً 
كبيــراً واســتعباداً للمســلمين مهيــن واســتضعاف قاهــر. اليــوم 
ــم،  ــم يركــع لظال ــم يتوقــف ول ــم جهــاد مســتمر ل بفضــل هللا ث
نــرى حصونــاً شــيدت وأمــة اســتيقظت وشــجاعة تشــّرت 
وهممــاً أوقــدت وســيرا يُتفاخــر بهــا. وأصبــح الغــرب الكافــر 

يحســب للمســلمين ألــف حســاب ويعلــم أن الجيــل الحالــي ليس 
جيــل خنــوع أو استســام، وأنــه قــد تعلــم اإلعــداد والتضحيــة 

لحريتــه.
الذيــن  الرجــال،  لهــؤالء  بحاجــة  كانــت  هــي مرحلــة  إذن 
اختارهــم هللا مــن بيــن عبــاده ليســتعملهم فــي تمهيــد مرحلــة 
قادمــة تتبعهــا ال محالــة. فنعــم نحــزن لفراقهــم ولكننا نستبشــر 
أيضــا أن رحيلهــم يطــوي صفحــة التمهيــد ويقــدم صفحــة 
اإلنجــاز والتغييــر الحقيقــي، ويجعلنــا أكثــر مســؤولية. فاليــوم 
رحــل الرجــال الذيــن بنــوا أســس الحصــون الجهاديــة ولكــن 
ــة  ــذه األم ــظ ه ــدة لحف ــوراً متوق ــامية وثغ ــارة إس ــوا إم خلف
ــي. فجزاهــم هللا عــن أمــة اإلســام  مــن الخطــر الصهيوصليب
كل خيــر، نشــهد أمــام هللا أنهــم أبلــوا البــاء الحســن ولــم 
يقصــروا فــي ثغورهــم، ويســعدنا أن رحلــوا أبطــاالً ثابتيــن. لــم 
يتمكــن العــدو الــذي كاد يعبــده بعــض ضعفــاء النفــوس وركنوا 
لجبروتــه، مــن أن يصــل إليهــم أو يتمكــن منهــم، وأمــا قتلهــم 
ــم  ــوا حلمه ــزة وحقق ــا بع ــوا فيه ــة. ارتق ــة جبان ــكان بطريق ف
الــذي طالمــا انتظــروه، القتــل فــي ســبيل هللا بينمــا خســر العــدو 

المغــرور حيــن جعــل مــن قتلهــم نــوراً ونــاراً تتوقــد.
أمــا المــا عمــر فقصتــه ُحــّق لنــا أن نكتبهــا بمــاء مــن ذهــب، 
ليتعلــم النــاس كيــف يحفــظ هللا المســلم العزيــز بيقينــه وإيمانــه 
وحســن ظنــه بمــواله. كيــف يحفظــه هللا وينصــره ويجعــل 
أكبــر قــوة متغطرســة تاحقــه فــي العالــم بأحــدث التكنولوجيــا 
والجيــوش عاجــزة حتــى علــى الحصــول علــى أي خبــر 
يخصــه. رحيــل المــا عمــر فــي الواقــع كتــاب مــن المواعــظ 
ــة  ــا معرف ــخر لن ــد هلل أن س ــة فالحم ــال قادم ــدروس ألجي وال
ســيرته لنقُّصهــا لجيــل قــادم فيجــد القــدوة. الحمــد هلل وجدنــا 
مــا نقصــه ألجيــال قادمــة! وجدنــا مــا نمحــو بــه عــار صفحــات 
والمتاجــرة  والطعنــات  بالخيانــات  تشــبعت  التــي  تاريخنــا 
بثوابتنــا. الحمــد هلل أن جعــل مــن ســيرة المــا عمــر، أســطورة 
معجــزة حيّــرت الغــرب الكافــر وجعلتــه يقــف عاجــزاً عــن 
ــنفرح  ــزة. س ــلمة العزي ــخصية المس ــذه الش ــير له ــم تفس تقدي
اليــوم بطــوي صفحــة بطــوالت ومجــد، فهــو شــرف ال يعرفــه 
إال مــن ســئم مــن صفحــات الخنــوع والذلــة التــي مــألت كتــاب 
تاريخنــا المعاصــر. وســنكون اليــوم أكثــر حرصــاً علــى حفــظ 
ــاء،  ــات والعط ــور التضحي ــن ثغ ــرج م ــذي خ ــق ال ــذا البري ه

ــوة. ــراث بق ــا هــذا المي ــا وســنلقن أوالدن ســنحفظه بأرواحن
اليــوم جــاء دور اإلســتعمال، ال تنتظــروا أن يخــرج علينــا 
رجــال مــّن هللا عليهــم بهــذا الفضــل العظيــم بــل ســارعوا 
وســابقوا فإنمــا هــو مضمــار ســباق. لنحفــظ هــذه اإلنجــازات 
ــق هــذا التاريــخ  لنوحــد الصفــوف ونتصــدى لــكل هــّدام، لنوثّ
بمــداد مــن دم ال ينمحــي مــع األيــام ألن التاريــخ يحفــظ األحمر.

إنــا علــى العهــد ماضــون وعلــى طريــق هــؤالء الرجــال 
ســائرون لــن نفــرط فــي األمانــة ولن نكــون إال خير خلــف بإذن 
هللا، فاستبشــروا وبشــروا. وحافظــوا علــى صــورة رســموها 
ــارة أفغانســتان  ــظ إم ــا، فاللهــم احف ــوا تبدي ــم يبدل ــم ل بدمائه
واجلعهــا مــأوى المســتضعفين وناصــرة المســلمين. اللهــم رد 
ــر  ــن، وأق ــن والمنحرفي ــلقين والضالي ــن والمتس ــد الظالمي كي
ــا بوحــدة صفــوف األمــة واجتماعهــم وتآلــف قلوبهــم. عيونن

بقلم: تلميذ أسامة بن الدن

رحيل
البد منه
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باع ُملك الّدنيا ليشتري عّز الّدنيا وكرامة اآلخرة 
}من المؤمنين رجاٌل صدقوا ما عاهدوا هللا عليه{ نحسبهم وهللا حسيبهم

وها قد طوى اإلمام صفحته، والتقى المّا بالمأل األعلى، باع ُملك الّدنيا ليشتري عّز الّدنيا 
وكرامة اآلخرة إن شاء هللا تعالى

رحمك هللا وأحسن مثواك، وآتاك عنده ملكاً ال يفنى وحياةً ال تبلى

الجمعة | 31 يوليو ; 15 شّوال 1436
شامستان المباركة
المهاجر الكردي

عمــرت لنفســك األفــاك داراً
ــت ــا أطاق ــوم فم وســابقت النّج
ألقــى قلّبــت  كلّمــا  وإنّــي 
وســاروا أثاروهــا  مــألٌ  هــُم 
كتابــاً أّولهــا  كان  ســطوٌر؛ 
تثيــر دمــاء قــوم مــا اســتكانوا
فــإن كانــت بــاد العــرب تزهــو
ســيبقى الّدهــر يحمــل كّل فخــٍر
فيــا عمــٌر ســتذكرك البــوادي
شــهٍم وكّل  الجهــاد  ويذكــرك 
ــم أقامــت ــريعة ك ــرك الّش وتذك
تبــّدت إذ  اإلمــارة  وتذكــرك 
وحســبك أن مضيــت ولم تداهن
فليــس ســوى حياتــك مــن حيــاٍة

وشــّديت الّشموخ ســوى اإلزار
الغمــار هــذا  فــي  دانتــك  وال 
ــار ــي وق ــراءى ف ــراً ت ــا عم به
المســار ذاك  مــن  هلل  فيــا 
هــو الفــاروق؛ أضحــت كالمنار
بعــار الّدنيــا  تغشــاهم  ولــم 
وافتخــار بتيــٍه  وتذكرهــم 
القندهــارّي اإلمــام  ذاك  إلــى 
وتذكرك الشــواهق والصحاري
والفــواري بالبنــادق  توّشــح 
جــوارك إذ عزمــت على الجوار
ــار ــي الّدي ــة ف وأحييــت الخاف
وحســبك أن رحلــت بــا صغــار
وليــس ســوى قــرارك مــن قرار

رثاء اإلمام املال حممد عمر رمحه اهلل
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إن الرثــا فــي الميـــــيتين حــــــاُل
ال لســـــــت أرثيــَك الغـــــداةَ وإنمــا
ــلَه ــهاَد وأهـــ ــةَ والجــ ــي الرجول أرث
ــم ــيا فل ــا حــــ ــك ي ــي وال أرثيـــــ أرث
يــا ســيدي الُمــاَّ قضيــَت ومــا قضــى
ــا فــي الــــورى روحــاً إذا الزلــت حيـ
ُمــاَّ الجهــاد وروحــــــه ال زلــــت يــا
ــوبائها ــن حـ ــَك م ــاِد حبت أرُض الجه
مــاذا أُعــُد ومـــــا أخــــــلي ســيدي
تنــــبري قلــٌب نقــــٌي مخلـــــٌص ال 
عـــــالٌم ألمـــــــعيٌّ  كريــــــٌم  رجــٌل 
ٌب ــرَّ ــارٌس ومــجـــ ــٌل فــــ ــٌر أصيــ ح
ــه ــرُف بطَش ــرفُه وتعـــ ــرُب تعـــ الح
ــدا ــاِب الِعــــ ـ َـّ ــادا لدبـ ــوه صيــــ عرف
ــقروا ــهم وتقهـ ــت أرتالــ ــى انجلـ حت
شــملَهم شـــتَت  األفغــاَن  رأي  لمــا 
ودعــا إلــى رفــــِع اللـــــواِء مجـــــدداً
قامــت بــه ذي طالبــاُن علــى الَمــَا
ــتا ــن فصاحـ ــاف الحرتي ــكوا عف هتـــ
َمـــْت وعلــت بــه آُي الكتـــــاب وُحكِّ
أدى األمانــة وارتقــى الُمـــا ُعـــًمر

وأراه فــــــي األحــــــياِء محَض حراِم
أرثــي المجــَرةَ إذ خــــلت مــن حاِمــي
ــاِم ــرِب واإلســـــــ ــاَد العــــ ــي ب أرث
يرثــي الرثــا حــــــيّاً عــــــلى األيـــــاِم
ــترامي ــيُرك المــــ ــن أثـــ ــي العالمي ف
ــاِم ــك فــي ثــــرى األجسـ مــا حــّل تربُ
ــاِم ــاح متـــــــوج األعـــ بطــل الكـفـــ
عــزَّ الجهــاِد فكـــــــنَت كالـضــــــرغاِم
مــــما عــــــددَت شــــــمائَل اإللهــاِم
ــاِم ــائُص أو أذى األوهـــ ــه النقـــ عنـ
ــي الحــرب كالصمصــاِم ــاهٌد ف ومجـــ
ــناِم ــلى األصــــ ــاٌر عـــ ــبِِه ن فــي قلــــ
ــند كلِّ ِصــداِم والــروُس تشــــــهُد عــ
ــاِم ــِه كوســ ــي كفـــ ــي( فـــ )اآلر بج
وتحـــــــــرر األفـــــــــغاُن باإلقـــــــداِم
أمــراُء حـــــــــرٍب قـــــــام باالســـــاِم
ودعـــــا رجـــــــال العـــــــلِم واألقــاِم
ــبُن األزالِم د أجــــ ــرَّ ــا تمــــــ لمــــــــ
ـــــاِم فأجـــــــابهن بصـــــــــــارٍم قسَّ
ــكاِم فــي النــاس ِشــرعةُ شــارِع األحـ
يــا رب فارحــــم مــــن ثــوى بحمـــــاِم

كلمــات متواضعــات فــي رثــاء القائــد المتواضــع والمجاهــد الخشــن ابــن الجبــل أميــر 
إمــارة افغانســتان اإلســامية وقائــد حركــة طالبــان الجهاديــة المــا عمــر.

قتيبة عبدالرحمن

أدى األمانة وارتقى املـال عـمر
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أبِصْر! فقَْدنا الصاِرَم المْصقوال !
أنِصْت! ستْسمُع للجباِل َعويا !
أمَسْت ُربى األفغان تُخفي دمعَها
حَزنًا، وأمسى جيُشها معلوال !

اليوَم فارُسها ترّجَل تارًكا
سيَف الِعدى ِمن َخلفِِه َمْفلوال

اليوَم فارُسها استراَح ِمن السُّرى
وَسَما لِيَْحَمَد في السماء وصوال

اليوَم فارُسها أتَمَّ كتابَهُ
وأقام في التاريِخ يرسُم ِجيا
رحَل الذي هللِ أْرَخَص نْفَسهُ
ونََضا بحزٍم سيفَهُ المسلوال

ِه ورمى بِقِلَِّة َعدِّ
وبِقوٍة ِمن صْبِرِه

ومن اليقين َمُهوال !
رحَل الذي يِرُد النزاَل تَلَهُّفًا
َعِطًشا، كما يَِرُد الغليُل النِّيا

رحَل الذي عِشَق الحروَب، وجاءها
َجِذالً ، كما يأتي الخليُل خليا
رحَل الذي َهِوَي الطِّعاَن، كأنّهُ

لّما هواهُ يََخالُهُ تقبيا !
يا هادَم األوثاِن ، ِمن »بوذا« إلى

»واشنطٍن« أُمِّ العبيِد األولى !
ما زال ُرْمُحَك ناِشبًا في صدرها
وجواُدَك الَمْشُكوُل ضّج صهيا !

خلَّْفَت يا ُعَمَر البطولِة جذوةً
ِمن عزٍة تبقى عليك دليا

خلَّْفَت يا ُعَمَر اإلباِء عصابةً
يْشفون بالحرب الَعَواِن غليا
طابَْت منازلَُك التي أُْنِزْلتَها
فاهنَأْ بها بعد العناء نزيا !

شعر: أيوب

شعر: طفلة

قاداتـــــنا قــد سلــمـــــــوا
ــم هــــ ــرُّ علـــــوَّ ــاذا يض م
 إن حلَّقــوا مــن فوقــــــهْم
وهللا فـــــــوق رصاصهــْم
ــذيفٍة ــوا بقــــــ ــن رمـــ ولئ
فـــــــقد ارتقــى شــهداؤنا
ــي ــن األرض الت ــوا م رحل
ــواصٍل ــموا بحــــ وتنعَّـــــــ
ــرون بنعـــــــــمٍة يستبشـــ
إخوتــي يــا  تحزنــوا  ال 
أجلهــا مــن  يكــن  لــم  أَو 
لهفــٍة فــي  لهــا  ومضــى 
ــهيَد ــتار الش وهللا يخـــــــــ
الــروُح فــي الفــردوس ال
فَوربكــْم إن تــــــــــــثبتوا

ــاْت ــفت للعالي ــا هــــــ روًح
دوُل الظـــــــام الكـــافراْت
فــاهلل فـــــــوق الطائــراْت
ــاْت ــوق الّراجم وهللا فـــــــ
ــاْت ــم المم ــوا له ــي يعلن ك
فــوق الجميــع إلــى الحيــاْة
ــتاْت ــزق والش ــكو التم تش
خضــٍر لهــا حســن الصفاْت
الثبــاْت لنــا:  حــون  ويلوِّ
ــاْت ــان العالي هــو فــي الجن
قــد عــاف كل األمنيــاْت؟!
بدمائــه كتب العـــــــــــظاْت
الُهــــــــــــداْة هللا  ويكــرُم 
فــي الطين مع باقي الرفاْت
ــاب آْت ــا أحب ــر ي فالنصـــــ

في رثاء األمير النبيل المال 
محمد عمر المجاهد

رحمه اهلل

رثاء األمير
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ــُر ــا ُعمــــ ــاِم ي ــانحةُ األي ــَك س تبكيـــ
تبكيـــــَك ســانحة األيــام غربتُهــــــا
ــا تِهــ ــم عـِزَّ ــا رس ــطُّ فيه ــت تخت و أن
ــه ــان منبتـُ ــي ذرى األفغ ــا فارســاً ف ي
ــم ــار يغلبهــ ــاول الكفــ ــذي ط ــذا ال ه
و قبلهــا جــرب الســوفيت غضبتـــه
ــا ــال أمتهــ ــى أط ــود عل ــي األس تبك
فــإن تكــن ميتــة فالمــوت مطلبــــها
ــا ــزن أنجمهـ ــف الح ــد دار تل ــن فق م
ــدوا ــم صمـ ــاء لك ــا أخ ــي ذراه تحم
و أخــوة دونكــم ســلوا الســيوف بهــــا
ــا ــوا األهــوال أعظمهــــ و أخــوة ركب
تجــري مياهــك فــي كل البقــاع هــوى
ــره فيشــرق الغــد منهــا و هــي تبصــ
ــا ــوم تخطفهــــ ــون الق ــك عي فمــا رأت
و مــا رأوك بثــوب الملــك تلبســـــه
ــة ــق هللا مغنمـــــ ــر خل ــت أفق ــل كن ب
مدافعــا عــن حيــاض الديــن تحفظهــا
تلفُّــك األرض فــي أحضانهــا قمــراً
و أنــت فيهــا أخــو األبطــال فارسهــــا
كـــــــل لميتَتِــِه يمشــــي ليُدركهــــــا
ــا ــاه بهــــــ ــا جن ــي م ــيٍّ يُاق و كل ح
فبيــن مــن لــف حــول المــوت مئــزره
قــد كنــت تــزأر فــي حوماتهــا أســـــدا
ــإن ــاء فـــ ــا للقــ جــردت صــدرك فيه
ــة ــي منازلـــ ــا ف ــك تجــري إليهـــ رأت

ــُر ــا ُعمــــ ــاِم ي ــانحةُ األي ــَك س تبكيـــ
تبكيـــــَك ســانحة األيــام غربتُهــــــا
ــا تِهــ ــم عـِزَّ ــا رس ــطُّ فيه ــت تخت و أن
ــه ــان منبتـُ ــي ذرى األفغ ــا فارســاً ف ي
ــم ــار يغلبهــ ــاول الكفــ ــذي ط ــذا ال ه
و قبلهــا جــرب الســوفيت غضبتـــه
ــا ــال أمتهــ ــى أط ــود عل ــي األس تبك
فــإن تكــن ميتــة فالمــوت مطلبــــها
ــا ــزن أنجمهـ ــف الح ــد دار تل ــن فق م
ــدوا ــم صمـ ــاء لك ــا أخ ــي ذراه تحم
و أخــوة دونكــم ســلوا الســيوف بهــــا
ــا ــوا األهــوال أعظمهــــ و أخــوة ركب
تجــري مياهــك فــي كل البقــاع هــوى
ــره فيشــرق الغــد منهــا و هــي تبصــ
ــا ــوم تخطفهــــ ــون الق ــك عي فمــا رأت
و مــا رأوك بثــوب الملــك تلبســـــه
ــة ــق هللا مغنمـــــ ــر خل ــت أفق ــل كن ب
مدافعــا عــن حيــاض الديــن تحفظهــا
تلفُّــك األرض فــي أحضانهــا قمــراً
و أنــت فيهــا أخــو األبطــال فارسهــــا
كـــــــل لميتَتِــِه يمشــــي ليُدركهــــــا
ــا ــاه بهــــــ ــا جن ــي م ــيٍّ يُاق و كل ح
فبيــن مــن لــف حــول المــوت مئــزره
قــد كنــت تــزأر فــي حوماتهــا أســـــدا
ــإن ــاء فـــ ــا للقــ جــردت صــدرك فيه
ــة ــي منازلـــ ــا ف ــك تجــري إليهـــ رأت

ساحنُة األياِم
»قصيدة يف رثاء املال عمر رمحه اهلل«

شعر: الجبـــــوري
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ــو علــى القامــات ترفعهــا و كنــت تعل
ــا ــليا ليمنحهــــ ــه الُعـ ــا باســطاً كفـــ ي
و كــفُّ شــهٍم ليــوم الحــرب تطلبــــــه
و مــن إذا ندبــت أخــت يســير لهـــــــا
و قلبــه مثلهــــــا شــوقاً يــرف لهــــــا
و شــوقها شــوق أخــت حيــن يســالها
و تســقط الدمــع مــن عيــن تودعـــــه
ــه ــا تفــارقـــــــ ــه لمــــ ــوح ســراً ل تب
ــا ــه تبصره ــرى عيني ــا ت ــٌر و لم عش
و بعــض أحداثهــا التاريــخ يذكرهــا
كــم ســار فيهــا وحيــداً و هــي ترمقــه
يلفهــا بجنــــــاح القلــب يلثمهــــــــا
فطــاف فــي حجــــــرها أم تقبلــــــه
ــا ــر بهــــ ــن أم يبـــ ــب م ــر القل ليكس
ــا ــا و طلقهـــــ ــك الدني ــا مل ــا فارس ي
ــا ــد كحلهـ ــن المج ــي جبي ــامة ف و ش
أجريــت شــريان شــوق فــي مرابعهــا
و ســافرت بــك أقــوام تجاهــد فــــي
اخــو أســامة مــن آواه مــن ضنــــك
ــة ــي منـــازلـــ ــح ف ــا كرم ــكان فيه ف
ــوا ــا علم ــوم م ــك ألن الق ــي علي حزن
و أن حزنــي عليــك اليــوم أعلنــــــه
ــا ــكا و زمرتهـــ ــك أمري ــن تهاب ــا م ي
و كل مــن بغــرام الغــرب قــد فتنــوا
ــد األفغــان حيــن غـــوت و أســلموا بل
ــم ــر لكــــ شــاهت وجــوه رجــال ال تق
ــن ــع مـ ــاس أن هللا يرفـــ ــم النـــ ليعل
فمــن أطــال بهــا عهــداً تطـــــول بــــه
النــاس تمضــي ويطــوي الدهر ذكرهم
ــة عــاٍل ســناُمك فــي الفرســان منزلــ
يــا فارســاً مــسَّ قلبــي حيــن أذكـُــــُره
أزجــي لــك الشــعر ملكومــا و أقرضــه
و حيــن أرثــوك يحنــي الشــعر قامتـــه
ــا ــي أراك بهــــــ ــال أبيات ــن تخت و حي

و كنــت تعلــو علــى القامــات ترفعهــا
يــا باســطاً كفـــــه الُعـــليا ليمنحهــــــا
و كــفُّ شــهٍم ليــوم الحــرب تطلبــــــه
و مــن إذا ندبــت أخــت يســير لهـــــــا
و قلبــه مثلهــــــا شــوقاً يــرف لهــــــا
و شــوقها شــوق أخــت حيــن يســالها
و تســقط الدمــع مــن عيــن تودعـــــه
ــا تفــارقـــــــــه تبــوح ســراً لــه لمــــ
ــه تبصرهــا ــرى عيني ــا ت عشــٌر و لم
ــا ــخ يذكره ــض أحداثهــا التاري و بع
كــم ســار فيهــا وحيــداً و هــي ترمقــه
يلفهــا بجنــــــاح القلــب يلثمهــــــــا
فطــاف فــي حجــــــرها أم تقبلــــــه
ــا ــر بهــــ ــن أم يبـــ ــب م ليكســر القل
ــا ــا و طلقهـــــ ــك الدني ــا مل ــا فارس ي
ــا ــد كحلهـ ــن المج ــي جبي ــامة ف و ش
أجريــت شــريان شــوق فــي مرابعهــا
ــي ــد فــ ــوام تجاه ــك أق ــافرت ب و س
ــك ــن ضنــ ــن آواه م ــامة م ــو أس اخ
ــة ــي منـــازلـــ ــح ف ــا كرم ــكان فيه ف
ــوم مــا علمــوا ــك ألن الق ــي علي حزن
ــه ــوم أعلنــــ ــك الي ــي علي و أن حزن
ــا ــكا و زمرتهـــ ــك أمري ــن تهاب ــا م ي
ــوا ــد فتن ــرب ق ــرام الغ ــن بغ و كل م
و أســلموا بلــد األفغــان حيــن غـــوت
ــم شــاهت وجــوه رجــال ال تقــر لكــــ
ــن ــع مـ ــاس أن هللا يرفـــ ــم النـــ ليعل
فمــن أطــال بهــا عهــداً تطـــــول بــــه
النــاس تمضي و يطوي الدهر ذكرهم
عــاٍل ســناُمك فــي الفرســان منزلــــة
يــا فارســاً مــسَّ قلبــي حيــن أذكـُــــُره
أزجــي لــك الشــعر ملكومــا و أقرضــه
و حيــن أرثــوك يحنــي الشــعر قامتـــه
و حيــن تختــال أبياتــي أراك بهــــــــا
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البريد أتاني  قد  بما  فجعت 
الحزين قد يكون  فصرت كما 
ينثني فما  دمعي  أكفكف 
فجأة غدى  صبي  كأني 
الجحيم بنات  من  وعاصفة 
عليه ينوح  الفضاء  كأن 
حزينا أسيفا  الصباح  ويأتي 
غزير بدمع  السماء  وتبكي 
وتعوي الجبال بصمت رهيب
الطغاة عدو  الجهاد  أمير 
أريب لبيب  حكيم  حليم 
سديد برأي  األمور  يدير 
بأسها في  الرعية  وكهف 
اإلله بشرع  الجموع  وساد 
نجمه وعا  ملكه  نمى 
لحياة زخرف  شده  وما 
الثواب بدار  نعيم  سباه 
الجهاد إمام  قضيت  أحقا 
الحصون تدك  نراك  ولسنا 
الكتاب تصون  نراك  ولسنا 
صبور بعزم  نراك  ولسنا 
الصليب تبيد  نراك  ولسنا 
الغزاة يصد  للحريم  فمن 
فداك يريد  الشباب  رأيت 
مولوي شيخنا  يا  فمثلك 
مولوي شيخنا  يا  ومثلك 
أسوة غدا  فينا  وعدلك 
وإن مت في غير ساح الوغى
سليما عليك  ربي  فرحمة 
ننثني ال  العهد  على  وإنا 

! الفريد  اإلمام  بنعي  أتاني 
شديد وخطب  عظيم  ألمر 
تجود حتى  العين  وتغلبني 
الشرود عماه  غريبا  يتيما 
الوريد وتقصي  قلبي  تجلل 
بعصف الرياح وقصف الرعود
ويمضي الغروب كسيف الخدود
وتعمى النجوم ويشكو الوجود
وتهِوي الصخور تدك السدود
الصمود ورمز  الهداة  وشيخ 
زهود بذول  قنوع  شجاع 
الرشيد المشير  رأي  ويقبل 
وحامي الحمى إن غزاها مبيد
يسود أن  الفدا  لشيخ  وحق 
والجنود ملكه  غره  فما 
النعيم و ال حسن هذا الوجود
الخلود ورام  نَيّا  الدُّ فباع 
الجنود تقود  نراك  فلسنا 
القيود تفك  نراك  ولسنا 
الحدود تقيم  نراك  ولسنا 
تعيد اإلله  دين  تجدد 
الحديد وضرب  الساح  بنار 
ويذود العدى  عنه  ويدفع 
وهذي الشيوخ وهذي الحشود
المجيد حباه  قد  بما  فريد 
وحيد يستحق  بما  جدير 
الجدود حكم  مسيرة  يعيد 
الشهيد وأنت  القتيل  فأنت 
اللحود بُعيد  ربي  ورحمة 
العهود نستقيل  ال  وتاهلل 
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شعر: أبو المنذر الشنقيطي
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تغريدات
قلّمــا يجمــع رجــل بيــن الرئاســة والمبــادئ، وقــد جمــع المــا عمــر بينهمــا فــي أروع صــورة لــم نــر لهــا مثيــا 
إال فــي عهــد الراشــدين، وال يــدرك ذلــك إال مــن عــرف تاريخــه مــن المنصفيــن. رحمــه هللا رحمــة واســعة، 

وأدخلــه الفــردوس األعلــى مــع األنبيــاء والشــهداء والصديقيــن.
خالد الخالدي - فلسطين أوناين

د. إياد عرقسوسي

الشيخ أبو محمد المقدسي

الشيخ حامد العلي

أبو عزام األنصاري

د. عبدهللا النفيسي - عن لقاء سابق له بالما عمر رحمه هللا

أنــا شــُرفُت – أنــا لــي شــرف – أنــي قابلــت المــا عمــر، وجلســت معــه، رجــل ليــس مــن هــذا العصــر، کان 
ال يســتقبل وفــود الغــرب، يقــول لهــم روحــوا إلــی کابــول أنــا فــي قندهــار )إنمــا المشــرکون نجــس( روحــوا 

قابلــوا  وزيــر خارجيــة، تكلمــوا فــي السياســة..

مــن منــا لــم يحــزن علــى فقــد الجبــل األشــم! الــذي ال يحــزن لفقــد أحــد رمــوز الجهــاد كالشــيخ المــا عمــر 	 
إمــا جاهــل أو حاقــد أو خائــن عميــل.

عشرات السنين من التضحية واإلقدام والبطوله، فسام على روحك في الخالدين.	 

رحــم هللا اإلمــام المــا عمــر. رجــل قــّل مثلــه فــي رجــال زماننــا، حكــم بشــرع هللا، وآوى المهاجريــن، وقبــل 
نصــح الناصحيــن، وجاهــد الكفــار والمشــركين حتــى أتــاه اليقيــن.

زاهــد، كثيــر التعبّــد. المــا عمــر قــاد الحركــة فدحــرت العصابــات التــي مّزقــت البــاد بعــد انهــزام الســوفيت، 
ثــم بفتــرة حكــم عــادل ومســتقر، ثــم بحــرب التحريــر ضــد أمريــكا..

ــا .. لّمــا حمــى المســلمين ورفــض إســامهم 	  ــا وال ميّت حفــظ هللا المــا عمــر فلــم يصــل إليــه أعــداؤه حيّ
للكافريــن؛ وبــذل دولتــه وملكــه ألجــل ذلــك.

تحيــة إجــال وإكبــار ألولئــك الرجــال األوفيــاء الذيــن حافظــوا علــى أميرهــم طــوال هــذه الســنوات ورغــم 	 
كثــرة المغريــات والتحديــات.

ــه هللا، اختلطــت  ــد تقبل ــر المجاه ــد عم ــا محم ــن الم ــر المؤمني ــاة أمي ــان وف ــد نشــر بي بع
مدامــع محبيــه بكلماتهــم التــي عبــروا فيهــا عــن مــدى حزنهــم لفقــد قمــة شــامخة مــن قمــم 
اإلســام العظيــم، واســتذكروا مآثــره وبطوالتــه.. فكانــت هــذه التغريــدات الُمنتقــاة عشــوائياً  

وإال فالكــم هائــل والمشــاعر الصادقــة أوســع مــن أن تحصيــه صفحــات »الصمــود«..



مجلة الصمود  |  العدد )113(  |  ذوالقعدة 1436هـ - سبتمبر 2015م 58

الشيخ د. نائل مصران - غزة

د. أبو البراء الشامي

إن التاريــخ الــذي يمــر دون التعريــج علــى مناقــب #الما_عمــر هــو تاريــخ أبتــر تصــاغ حروفــه علــى 	 
أعيــن مــن ال يدركــون للعــزة ســبيا.

لقــد أحيــا هللا بجهــاد الطالبــان أمــة أوشــك أن يندثــر قوامهــا ثــم أحيــا هللا ب #الما_عمــر معانــي الــوالء 	 
والبــراء ثــم التضحيــة والجهــاد والفــداء

أمريــكا وعدتنــا بالهزيمــة وهللا وعدنــا بالنصــر ســنرى أي الوعديــن ينجــز أوال وهللا لــن ينجــزإال وعــد هللا 	 
#الما_عمــر كلمــات خلدهــا التاريــخ قــد أبــر هللا قســمه

ــدة المســلمين، وتنســمت 	  ــم أفئ ــت عليه ــرا اجتمع ــه عــن المســلمين خي ــر وإخوان جــزى هللا #الما_عم
ــن ــة وشــذا صفحــات التابعي ــخ الصحاب ــق تاري بجهادهــم عب

رحم هللا #الما_عمر إمام صدق وحق، صدقت فعاله أقواله، فعاش حميدا وقضى لربه شهيدا	 
ــر وأســكنه فســيح 	  ــد #الما_عم ــد المجاه ــم الزاه ــاة العال ــكان بوف ــي كل م ــر المســلمين ف عظــم هللا أج

ــا ــك رفيق ــن والشــهداء وحســن أوائ ــن والصديقي ــع النبيي ــه م جنات
رحــم هللا أمــراء الجهــاد كانــوا يقــدرون #الما_عمــر ، فايــزال نداؤهــم فــي نفــوس األمــة صداحــا: "إن 	 

هللا ســائلكم عــن #الما_عمــر أنصرتمــوه أم خذلتمــوه؟"
ــزاة 	  ــار الغ ــد رأى اندح ــمه وق ــر هللا قس ــه أب ــى هللا مكانت ــره وأعل ــب هللا أج ــهاد_الما_عمر كت #استش

ــام ــم هللا اإلم ــان رح ــات الطالب ــاد وثب ــرة جه ــى صخ ــم عل وقهره
يقــول العامــة العلوان-فــك هللا أســره- قلبــت صفحــات التاريــخ فمــا وجــدت أحــدا آثــر دينــه علــى ملكــه إال 	 

#الما_عمــر رحــم هللا اإلمــام وأســكنه فردوســه

أدرك اإلمــام الما_عمــر مســؤولياته المنوطــة بعنقــه، فقــد صنــع علــى عينيــه قــادة عظمــاء قادريــن علــى 	 
إكمــال المســيرة الناصعــة بــكل أمانــة، وهــذا مــن صفــات القائــد الناجــح

ــذل 	  ــتمرار بالب ــور، اس ــا منص ــا الم ــوراها وبأميره ــس ش ــان ومجل ــادة الطالب ــإذن هللا بقي ــة ب ــا ثق كلن
والعطــاء والتضحيــات والجهــاد .. هكــذا نهلــوا مــن مدرســة الما_عمــر

ــل األرض 	  ــام مل ــاً أم ــِن يوم ــم ينث ــة، ل ــزة والكرام ــات والع ــد والتضحي ــل بالمج ــخ حاف ــر تاري ــا عم الم
قاطبــة وقواهــا المتغطرســة بــل واجههــا بقوتــه المســتمدة مــن هللا ثــم شــعبه المســلم المجاهــد، كتــب هللا 
لــه القبــول بيــن شــعبه وأمتــه ألنــه لــم يخــن دينــه، رجــٌل بأمــة، كان انتســابه لإلســام ولــم يدعــي أنــه 

وصــٌي علــى الجهــاد
#الما_عمــر .. كنــت إمامــاً لألمــة بحــّق، مثــاالً يُحتــذى لألجيــال المســلمة الحاضــرة والقادمــة بجميــع 	 

تياراتهــا الفكريــة ومدارســها الفقهيــة وطليعتهــا المجاهــدة.
األمير الما عمر أسطورة الجهاد المعاصر، بعثت األمل في زمن الهزيمة النفسية لألمة.	 
أحقاً رحلَت أيها الشيخ الجليل؟ .. ارتقيت وفياً نبياً عزيزاً صابراً	 
ــذل 	  ــاب والعلمــاء، جهــاد وب ــن والكت ــن والمفكري ــل المؤرخي ــة مــن قب ــان الجهادي ــة األفغ ــطَّر تجرب فلتَُس

ــا( ال يســمع إاّل ألصحــاب األقــدام  ــم )أعداءن وتضحيــة ثــم جهــاد وعطــاء وسياســة، ألنــه أدرك أن العالَ
الثقيلــة، فقــد تقلــدت األكاديميــة الخراســانية األوســمة الرفيعــة فــي زمــن االســتضعاف والتمكيــن. فلنحــذو 

حذوهــا

هلل در الرجــال الرجــال وعلــى مثلهــم فلتبكــي البواكــي هلل دُر مــن قدمــوا لألمــة كل مــا يملكــون 
أدهم أبو سلمية - غزةجهــاداً وتضحيــة، وعظــم هللا أجرنــا جميعــاً بالمجاهــد/ المــا عمــر

أم مجاهد وأسيرويرحل القادة العظماء .. وتبقى الفكرة تتوارثها األجيال

فخر األمة، أسطورة القرن الواحد والعشرين، اإلمام المجدد الشيخ المجاهد الشهيد
أبو جابر الداغستانيأمير المؤمنين الما محمد عمر مجاهد رحمه هللا
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اللهــم ارحمــه واغفــر لــه. رجــل ال نذكــر منــه إال كل شــجاعة وحكمــة وغيرهــا مــن صفــات القــادة العظمــاء 
اللهــم اغفــر لفقيــد هــذه األمــة #وفاة_الما_عمــر

الشموخ

#وفاة_الما_عمــر .. أحســن هللا عــزاء األّمــة فــي فقيدهــا، رجــل تبكيــه علمــاء األّمــة وعامتهــم، قــد شــهد 
خيــره القاصــي والدانــي

ــل واالشــاء  ــن المــوت والقت ــر مــن ٣٠ ســنة بي ــار .. أكث ــر مــن ٣٠ ســنة فــي الجهــاد ومراغمــة الكف أكث
ــى وســادته رحمــه هللا ــي فراشــه وعل ــاء .. ويمــوت ف والدم

أعيدوا كتابة كل القواميس، كل المعاجم، وأزيلوا كلمة الرجولة وضعوا بدالً منها اسم الما عمر.

رحمــه هللا جهاد..وحكــم بالشــريعة..ونصرة للتوحيــد.. ســيحفظ التاريــخ: )ألن ألقــى هللا هادمــا لألصنــام خيــر 
مــن أن ألقــاه بائعــا لألصنــام(

الصحيــح أنــه مــن كان فــي أرض دفــع الصائــل مرابطــاً مجاهــداً مطلوبــاً يطلــق عليــه شــهيد ولــو مــات علــى 
فراشــه .. تقبلــه هللا

ــي صمــت،  ــي ف ــف الصليب ــي صمــت، وقصــم ظهــر التحال ــة ف ــم أســس دول ــي صمــت، ث ــه ف أســس تنظيم
ــه المــا عمــر ليرحــل فــي صمــت .. إن

ــات  ــر الحم ــة ضــد أكب ــة تاريخي ــاض ملحم ــراً خ ــاً كبي ــداً وزعيم ــة مجاه ــدت األم ــر فق ــاة #الما_عم بوف
ــتان ــال أفغانس ــة الحت ــكرية الصليبي العس

شهد آل علي

سيف هللا الشيشاني

شامل

عبدالعزيز التركي

تناولــت اليــوم وســائل اإلعــام خبــر وفــاة الشــيخ المجاهــد المــا محمــد عمــر .. فقــد عــاش الشــيخ حميــداً، 
ــاً، صــادق الــوالء هلل، ولرســوله، وللمؤمنيــن، ومــات ــــ بــإذن هللا ــــ شــهيداً .. وال  ــاً، تقيّ ــاً، نقيّ ــاً، خفيّ وفيّ
ــاء،  ــع األنبي ــه م ــيح جنات ــكنه فس ــرة .. وأن يس ــة والمغف ــه الرحم ــى ل ــأل هللا تعال ــى هللا .. نس ــه عل نزكي
والّصديقيــن، والشــهداء .. اللهــم آميــن .. وصلــى هللا علــى محمــد النبــي األمــي، وعلــى آلــه وصحبــه وســلم.

نــم قريــر العيــن هانيــه، فــوهللا لقــد صــدق فيــك قــول أبــي تمــام: كــذا فليجــلَّ الخطــُب وليفــدِح األمــُر ... 	 
فليــَس لعيــن لــم يفــْض ماؤهــا عــذُر..!

اكتــب يــا تاريــخ أن رجــا ضحــى بدولتــه حتــى ال يســلم للكافريــن رجــا مــن المســلمين اســمه أســامة 	 
بــن الدن! مواقــف شــامخة لــم يعــرف التاريــخ لهــا مثــا.!

الشيخ أبو بصير الطرطوسي

الزبير الغزي

أبو حمزة الدرعاوي

علي صابر

أ.د. حاکم المطيري
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رحــم هللا أميــر المؤمنيــن #الما_عمــر وجــزاه عــن أمــة اإلســام خيــر الجــزاء. رجــٌل عادتــه األمــم وخذلتــه 
أمتــه فبقــي ثابتــا، نشــهد أنــه صــدق مــا عاهــد هللا عليــه.

ــك المواكــب وال الفضــاء  ــذي اليمل ــاة المــا عمــر ال ــة مســتمرة مــن كل حــدب وصــوب لوف ــت التعزي مازال
اإلعامــي .. وهــذا مــا لــم يحصــل مــع زعمــاء عــرب.

#وفاة_الما_عمــر .. رحمــه هللا فقــد كان شــمعة فــي زمــن الظــام وشــموخا فــي زمــن االنكســار و كلمــة 
حــق فــي زمــن الصمــت.

رحمــك هللا رحمــة واســعة وجــزاك هللا خيــرا بقــدر مــا قدمــت لإلســام والمســلمين.رجل بأمــه أعــز هللا بــه 
اإلســام..

رحمــه هللا وغفــر لــه هاهــو قــد مــات كمــا يمــوت النــاس علــى فرشــهم لكنــه لــم يعطــي الدنيــة فــي دينــه ولــم 
يخنــع ولــم يتنــازل..

علمــوا أبناءكــم أنــه هــو الرجــل الــذي رفــض تســليم مســلم للكفــرة وخســر فــي ذلــك ملكــه، ولكنــه اشــترى 
بذلــك عــز الدنيــا ورفعــة اآلخــرة.

#وفاة_الما_عمــر .. تقبلــه هللا فــي علييــن.. عــاش عزيــزا ووفــد علــى ربــه شــامخا نظيــف اليــد رغــم مــا 
لقــي مــن شــدة وبــاء.

#وفاة_الما_عمــر .. رحمــة هللا علــى البطــل وعلــى ســيرته العطــرة .. ســيظل مدرســة حديثــة أصيلــة للجمــع 
بيــن شــخصية القائــد والمجاهد المســلم.

ــال  ــن وقت ــواء للموحدي ــة إي ــادة وسياس ــاد، قي ــات وجه ــرة، ثب ــيرته النيّ ــرة ومس ــيرته العط ــم س ــا أعظ م
للــروس والصليبييــن، - تقبلــه هللا –

أعظــم هللا أجــر األمــة فــي فقيدهــا ناصــر الديــن ورافــع لــواء الحــق المــا عمــر رحمــه هللا وأســأل هللا أن 
يعوضنــا فيــه خيــراً.

ــى إذا الحــت  ــة حت ــدول المارق ــدوان عشــرات ال ــام ع ــف أم ــه، وق ــة بأمثال ــر األم ــل تفخ ــر رج #الما_عم
ــة الشــهداء. ــه منزل ــه هللا وبلغ ــا رحم ــه لباريه ــارق النصــر فاضــت روح بي

البتار الغزي

سلطان بن خميس

طلحة منصور

أبو معاذ العتيبي

علي العصيمي التميمي

سيف الجذامي

عبدالعزيز الزهراني

نجوى

أحمد بن عبدهللا

أبو صاح غزة

محمد عبدهللا العتيبي



مرثية أمير المؤمنين المال محمد عمر رحمه اهلل

شعر: الشيخ حامد بن عبداهلل العلي

كففــُت الدمــَع عــن عينــي فراحْت
وقالــت : دْع دمــوَع العيــِن ســّحا
ــا ــي عظيم ــَف ال أبك وزادت : كي
تــاٍج مثــل  المــكارم  كّل  بــه 
اليُجــارى بالمعــارك  جســوٌر 
بالهيجــا شــديٌد األعــداء  علــى 
ــد عــّزت فصــارت ــاُن ق ــه األفغ ب
فيــِه اإلســام  عــــّزة  تجلّـــت 
دربــــاً باألفغــان  خـــطّ  ولمــا 
ترّجـــل شــامخا فالمــوت حــــقُّ
يحيــُن كمــا يحيــُن حصــاُد زرٍع
رْحـــٍل زمــاَم  بالخلــود  وألقــى 
حكيمــا فيهــم  مجاهــدا  وكان 
وعن طيِش الجهول ، وعن ُغلـّو
مـــاّ اليختــاُر  الشــعر  عدمــُت 
أجـــرا وأنــال  عدّونــا  أغيــظ 

ــي ــي بكفّ ــن عين ــفَّ ع ــفُّ الك تك
ـي توفِـّ ال  بحــاراً  ســّحْت  فلــو 
بِكــــْتِف نيشــاٌن  األمجــاُد  بــه 
مستِعـــفِّ كريــٍم  قـِـــْرٍم  علــى 
مْستخــِــفِّ بالفــوارس  كليــِث 
بعْطــِف معــروٌف  وباألفغــاِن 
بخْســف األعــدا  معاقــل  تــدكُّ 
حــْرِف بــكّل  األوليــَن  كعـــزِّ 
بســـْيِف مقرونــا  العليــاء  إلــى 
قْطـــِف مثــل  البريـّــة  وآجــال 
بحيــِف اليأتـــي  هللا  بــإذن 
وبالتاريــخ خـُــطّ بخيــر وصــِف
ــِف ــٍة بعْسـ ــي عــن مقاتلـــ وينهـ
زيـْــِف بلْبــس  بالجهــاد  تدثّـــر 
ــِف ــكّل صنـ ــح ب ــه المدي ــل ل يكيـ
ــِف ــل قص ــن بمث ــي الكافري وأرم




